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Cerita dalam Novel ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan tokoh, penamaan tokoh 

dan kejadian yang sama, itu hanya kebetulan belaka.

Cerita berlanjut 4 tahun kemudian, 4 tahun setalah Marisha pergi dan meninggalkan 

Willy. Hubungan Willy dan Flower berjalan baik, dan Willy telah meminta Flower untuk 

menikah dengannya. Flower sangat bahagia dengan pertunangan itu, tapi Flower malah pergi 

mencari Marisha. Willy bingung dengan tindakan Flower mencari Marisha.

Marisha sekarang berada di Jakarta dan bekerja sebagai pelayan café. Willy karena 

diminta Flower harus mencari Marisha. Ketika Willy bertemu dengan Marisha dan mulai dekat 

dengannya, Willy bertemu dengan Jhony yang menanyakan kabar Flower. Mamah Flower 

menjadikan Marisha sebagai putri keduanya setelah Flower, dan sekarang Marisha tinggal di 

Depok bersama mamah Flower.

Ketika mamah Flower membuat acara syukuran diangkatnya Marisha sebagai putrinya 

selain Flower, Jhony mengamuk dan hampir memukul Marisha. Willy, Reza, Darto dan Fahmi 

coba membantu Marisha tapi ternyata Jhony dengan ditemani Bondan balik menghajar Reza dan 

Willy sampai masuk rumah sakit. Lalu bagaimana dengan pernikahan Flower dan Willy, apakah 

mereka menikah?. 
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CHAPTER I

CINTA SETENGAH MATI

“Hidup itu hanya sekali…dan mencintaipun cukup sekali!” aku berbisik lembut ditelinga 

Flower. Dengan cepat Flower menutup mulutku dengan telunjuknya, “jangan bilang seperti itu 

sayang…mungkin saja suatu saat nanti takdir tidak mengijinkan kita bersama selamanya”. Aku 

menatap wajah Flower yang putih dengan hidung mancung dan bibir mungilnya, aku elus

pipinya lembut hingga membuat Flower terpejam. “Cukup!…cukup hanya kamu seorang 

dihatiku ini, tidak ada yang lain” kataku dengan penuh kelembutan. “Jika bukan takdir?!” Flower 

bertanya kepadaku dengan wajah mengintrogasi. “Apa kamu tidak mencintaiku sayang? aku 

tidak sanggup kehilangan kamu cinta” aku kecup keningnya. 

Flower menggeser posisi kepalanya dari bahu dan meminta tanganku untuk 

digenggamnya. “Tidak sayang…bukan itu maksudku, kamu taukan kalau aku sudah cinta 

setengah mati kepadamu Willy Firdaus cintaku!” Flower tersenyum. Aku jadi ikut tersenyum 

melihatnya tersenyum, tapi dikejauhan matanya aku melihat sebersit ketakutan yang tidak aku 

mengerti. Ketakutan itu begitu samar tertutup ketegaran yang ditampilkan Flower hingga aku 

tidak menyadari kalau ketakutan itu sudah ada sejak 4 tahun terakhir ini. Setiap aku tanya apa 

yang membuatnya takut, Flower selalu menjawab “aku takut tidak bisa mencintaimu setengah 

mati lagi…” selalu itu yang menjadi jawabannya. 

Flower memintaku menemani dia dirumah sampai mamahnya pulang dari Jakarta. Setiap 

akhir pekan kami memang bertemu, bisa bertemu di rumah Flower, dirumahku atau keluar untuk 

mencari suasana baru. Dan akhir pekan ini kami habiskan dirumah Flower sambil menunggu 

mamahnya pulang dari Jakarta, kata Flower mamahnya sedang berkunjung kerumah saudaranya 

di daerah Kuningan Jakarta. “Flo, biasanya mamah sering bawa oleh-oleh apa dari Jakarta?” 

tanyaku pada Flower yang sedang menyuguhkan minum. “Ehmmm…biasanya bawa cucian 

kotor…” Flower tertawa dan akupun tertawa mendengar candaannya.

Beranjak telah dewasa, aku sekarang lebih merasa memiliki tanggung jawab yang besar 

dengan hubungan ini. Aku ingin membawa hubunganku dengan Flower yang sudah terjalin 
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selama 5 tahun ini ke jenjang yang lebih serius. Apalagi aku sudah mahasiswa tahap akhir dan 

walau gajiku masih kecil tapi sudah memiliki pekerjaan untuk masa depan kami. “Flo…lihat aku 

membawakanmu hadiah!” aku mengambil sebuah kado kecil dari saku jaket. “Apa ini sayang?” 

tanya Flower sambil melihat kado kecil yang dibungkus motif cupid. “Buka saja!” kataku sambil 

menyerahkan kado tersebut.

Dengan tidak sabar Flower membuka bungkusan kado tersebut. Flower melihatku sambil 

tersenyum tidak percaya ketika melihat isi dari kado tersebut adalah kotak berlapis bludru merah. 

Flower tau kalau kotak ini biasanya dipakai untuk menyimpan cincin tunangan. Mata Flower 

berkaca-kaca dan satu tangannya menutup mulut yang tidak kuasa melihat hal indah ini. “Mau 

aku bukakan sayang?!” aku membuka kotak cincin tersebut dan terlihat cincin emas bertahta 

permata yang anggun. “Benarkah ini untukku sayang?” Flower mendekap dadanya sambil tidak 

lepas menatap cincin yang kupegang. “Maukah engkau menjadi teman dalam susah dan senang 

disepanjang hidupku?!” aku berlutut dihadapannya seperti ketika pertama kali menembaknya 5 

tahun lalu. Tapi sekarang aku berlutut dalam momen yang berbeda, momen yang lebih serius dan 

gerbang menuju kehidupan berkeluarga. 

Flower tidak henti-hentinya menatap cincin tersebut tanpa sanggup memegangnya. “Biar 

aku memasangkannya untukmu?!” Flower menjulurkan tangan kanannya. Cincin tersebut begitu 

pas dengan jari manisnya, semoga ini menjadi pertanda untuk masa depan kami yang baik. 

“Sukar untuk dipercaya bagiku sayang…kamu memintaku untuk menemani dalam sisa hidupmu 

dengan keadaanku yang seperti ini”. Flower menangis terisak-isak sambil menggenggam cincin 

dijari manisnya. “Mungkin bukan aku yang akan menemani dalam sisa hidupmu…tapi kamu 

akan menemani dalam sisa hidupku…” aku tidak mengerti dengan ucapan Flower. Dalam 

kebingungan dengan ucapan Flower, Flower menatapku dengan senyum di bibir merahnya. 

# # # # #

Takdir itu kadang ada yang manis dan pahit, walaupun begitu kita tidak bisa memilihnya 

dan tetap harus menjalani apa yang sudah digariskan. Seperti kisah cintaku, dulu aku hanya 

seorang anak kecil yang suka cemberut dan menyendiri disudut sekolah dasar sambil 

memandang kearah lapangan bermain yang penuh oleh anak-anak sebayaku. Entah kapan dia 

datangnya, tiba-tiba saja seorang gadis kecil duduk disampingku dengan berpangku tangan 
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didagunya. Dia tersenyum sambil menatap kearah lapangan bermain, aku heran dengan tingkah 

gadis tersebut. Ketika aku beranjak pergi dia juga ikut pergi dan bergabung dengan teman-

temannya. Tatkala aku duduk dibawah pohon dia kembali menghampiri dan duduk disampingku. 

Sekarang gadis tersebut sudah dewasa dan masih menemani disamping tempat dudukku. Flower 

selalu tersenyum dimanapun aku duduk disampingnya. 

“Cinta setengah mati…” aku tersenyum. Flower melirikku dengan ekor matanya ketika 

aku berkata-kata. “Sayang kamu meledek yah…?” Flower tersenyum kearahku sambil mencubit 

pinggang. “Hehehehe…” aku hanya tertawa sambil menghindari cubitan dipinggang. “Ih 

nyebelin…” Flower pun ikut tertawa bersamaku. “Hemmmm yang lagi mesra-mesraan…” 

mamah Flower ternyata sudah pulang dari Jakarta. “Ini mah, Willy ngeledekin Flo…” Flower 

bersikap manja kepada mamahnya sambil memeluk lengan kanannya. “Kamu ini Flo…usia 

sudah 22 tahun dan sudah punya pacar masih saja sering manja sama mamah…malukan sama 

Willy”. Flower hanya tersenyum sambil mengecup pipi mamahnya. Aku sendiri hanya bisa 

tersenyum melihat tingkah Flower yang sangat manja kepada mamahnya. “Ngga apa-apakan 

sayang aku manja sama mamah…habis sayang banget sama mamah…kangen terus rasanya”. 

“Ngga apa-apa ko sayang…” Flower tersenyum sambil tetap memeluk lengan mamahnya yang 

baru pulang tersebut.

“Tante…saya pamit pulang dulu!” kataku berpamitan kepada mamah Flower. “Oh 

iya…makasih yah Willy udah nemenin Flower…salam buat mamah Willy”. “Iya tante…”. 

Flower mengantarku sampai mobil, dan sebelum masuk kedalam mobil aku berbisik kepada 

Flower. “Cinta setengah mati…” mendengar bisikanku Flower tersenyum dan mengecup pipiku. 

“Cinta pertama…” Flower lalu balik berbisik kepadaku. “Dan terak…” sebelum aku meneruskan 

kata-kata, Flower menutup bibirku dengan jari telunjuknya. “Special, nanti ada yang terakhir 

buat kamu…” Flower lalu melambaikan tangan dan masuk kedalam rumah. Hemmm…apa 

maksud dari ucapan terakhir Flower tersebut!.
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Cinta Setengah Mati

Tatkala Mata Ini Sudah Tertutup

Tidak Akan Aku Membukanya Kembali

Ketika Hati Ini Sudah Terisi

Tak Akan Aku Menagih Cinta Lain

Hidup Dan Matiku Hanya Untuk Mu

Pengisi Hatiku Dengan Cinta

Jika Ada Yang Menawar Lebih

Cintaku Sudah Setengah Mati Hanya Untuk Mu
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BAYANGAN MASA LALU

Dulu wajahmu masih terlukis jelas…

Dulu namamu begitu aku kenal…

Sekarang tidak ada jejak tentangmu…

Sekarang mengenangmu sangat sulit…

Flower duduk tersenyum dengan mata berbinar menatap riak air danau yang aku lempari 

dengan kerikil. “Apa kabarnya Marisha yah…?” tiba-tiba Flower mengatakan sebuah nama yang 

pernah aku sandingkan nama itu dengan namanya dihatiku. Aku tidak menjawab pertanyaan 

Flower, karena bagiku hal itu adalah masa lalu yang harus dilupakan. Flower menatapku dengan 

senyuman manisnya, senyuman itu mengingatkanku kepada sebuah senyuman yang pernah 

menghiasi cintaku.

# # # # #

5 Tahun Sebelumnya (Disaat kepergiaan Marisha)…

3 jam aku dan Flower masih mematung di café ini. Tidak ada kata yang keluar dari kami 

berdua, yang ada hanya pelayan café yang menawari kami minum. Jam sudah menunjukkan 

pukul 21:03, Flower masih menatap mataku yang kosong. Tidak berapa lama hp Flower 

berbunyi, segera dia mengangkatnya. “Iya mah…” itulah kata-kata yang aku bisa dengar dari 

percakapan Flower. “Aku harus pulang!” Flower berdiri dan bersiap pulang. Sementara aku 

masih duduk menatap kosong, tanpa menunggu jawaban dari aku Flower melangkah pergi. 

Didalam hatiku ada kecamuk, antara masih merasa kehilangan atas kepergian Marisha. 

Nuraniku lalu berkata ‘apakah kamu akan membiarkan Flower pulang sendiri?’. Ketika aku mau 

berdiri, kepalaku terasa pusing untuk diangkat. Terlalu banyak yang aku pikirkan 3 jam ini 

hingga terasa kepalaku terbebani. Badanku sedikit sempoyongan menahan rasa pusing dikepala. 
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“Apa kamu perlu tumpangan?” aku berhenti dengan motor tepat didepan Flower yang 

sedang menunggu angkutan. “Jika kamu tidak keberatan…terima kasih” Flower naik dan 

memelukku dari belakang dengan erat. “Siap?” kataku memberi aba-aba. “Selalu…” balas 

Flower sambil menempelkan dagunya dipundakku. Kami meluncur menembus sorot-sorot lampu 

malam yang mengiringi kepergian kami.

Malam ini aku ingin tidur tapi kepala ini serasa penuh untuk diistirahatkan. Mata ini ingin 

terpejam dan melupakan kejadian tadi sore, tapi bayang-bayang kepergian Marisha begitu jelas. 

Aku merasa putus asa dan tidak berarti lagi ketika tau merelakan kepergian yang tercinta itu 

begitu menyakitkan. Sakitnya begitu terasa sampai kedalam urat-urat yang ada dijantung. Malam 

ini aku ingin menikmati kesakitan dan ketidak berdayaanku sampai batas yang tidak diketahui. 

Mataku hanya bisa menatap langit-langit kamarku, tapi dihatiku seperti melihat Marisha sedang 

menangis sambil melepas tanganku. 

Semalaman aku tidak bisa memejamkan mata, yang bisa aku lakukan hanya menatap 

langit-langit kamar. Jam sudah menunjukkan 08 pagi, hari ini aku tidak berangkat sekolah dan 

mamah pun tidak menyuruhku sekolah seperti biasa. Biasanya jika telat 5 menit saja mamah 

sudah mengetuk pintu dengan kencangnya. Hari ini aku ingin menghabiskan waktu ditempat 

tidur dan menatap langit-langit saja. Tidak ingin aku menemui orang-orang selain bayangan 

Marisha yang ada dilangit-langit. “Marisha Sang Dewi Malam bertabur bintang bercahayakan 

bulan…kenapa???...”. 

Hpku yang ada diatas meja berdering nyaring, tapi aku terlalu malas untuk 

mengangkatnya. 3 kali hpku berdering tapi aku membiarkannya, hari ini aku tidak ingin 

berbicara dengan siapapun. Disaat untuk ke 4 kalinya hpku berdering, tiba-tiba pintu kamarku 

ada yang menerobos dengan cepat. “TIDAKKAH KAMU BISA MENGANGKATNYA 

BARANG SEBENTAR SAJA!” Darto berteriak dan meraih hpku yang tergeletak dimeja. Darto, 

Reza, Fahmi dan mamah langsung mengerumuni aku yang masih berbaring diatas ranjang. 

“Ada apa kalian menatapku seperti itu?!” aku bertanya kepada mereka semua yang 

menatap bagai pesakitan. Mamah menatap Fahmi, Fahmi balik menatap Reza dan Reza balas 

menatap Darto. Darto menatapku tajam dengan nafas yang terengah-engah. “Jika tidak penting 

silahkan kalian keluar!” kataku sambil menunjuk kearah pintu kamar. Darto menarik kerah 
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jacket yang aku pakai semalam, “perlu kamu tau WILLY! Marisha P-I-N-D-A-H sekolah…”. 

Pupil mataku mengecil mendengar kabar dari Darto.

“BENARKAH??...” aku balik bertanya dan balas memegang kerah seragam Darto. 

“Benar! sekarang dia sudah pergi bersama ayahnya…andai saja kamu tidak malas mengangkat 

hp, mungkin masih ada kesempatan untuk bertemu”. Aku segera bangkit dari ranjang dan 

mengambil kunci sepeda motor. “Kamu akan kemana?” tanya Reza sambil memegang lenganku. 

“Aku tidak tau…” kataku menjawab sambil sempoyongan menahan sakit dikepala. “Tidakkah 

kamu dengar! Darto bilang Marisha sudah pergi…” Fahmi menuntunku duduk kembali 

diranjang. 

Aku menunduk sambil menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. “Kenapa??...” aku 

bergumam diantara rasa sakit yang mendera. “Minumlah dulu…” mamah memberikanku segelas 

air putih. Darto duduk disampingku dan mengeluarkan secarik kertas dari sakunya. “Marisha 

hanya memberikan ini…” Darto memberikan sebuah kertas yang terlipat rapi. “Aku tidak berani 

membukanya…” kataku sambil menyerahkan kertas itu kepada Darto. “Jika kamu tidak mau 

membukanya, biar aku yang membukanya…” kata Darto sambil mencoba membuka lipatan 

kertas itu. Tapi aku menahannya, “Jangan kamu buka sampai aku bersedia 

membukanya…simpan saja oleh kamu”.

Jika ada kesempatan kedua aku ingin mendengar penjelasan itu langsung dari mu

Tidak dari secarik kertas bisu yang terlipat

Walaupun itu datang dari sampingmu tapi tidak membuatku senang

Yang ada hanya semakin membebaniku memikirkan kepergianmu

Sia-siakah pengorbanan yang telah aku lakukan selama aku disampingmu?

Sehingga kamu tidak ada waktu untuk datang menjelaskan dihadapanku

Lebih baik tidak aku buka kertas itu jika hanya menyakiti hati ini

Silahkan kamu pergi jika itu yang terbaik, tapi sadarkan diriku darimu…
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MUTIARA KENANGAN

Ayunan Itu Masih Berderit Kecil Tatkala Kita Naiki…

Tidak Jauh Beda Ketika Menaikinya 13 Tahun Lalu…

Hanya Umur Yang Membedakan Hari Ini Dengan Kemarin…

Tak Apa Mengenang Kemarin Untuk Belajar Dari Yang Terlupa…

Aku dan Flower sedang menghabiskan waktu liburan kuliah disebuah danau di daerah 

Pangalengan Bandung. Flower sedang membaca sebuah buku tentang akutansi modern, 

“bukannya ini liburan?” kataku mengomentari kegiatannya. Flower hanya tersenyum mendengar 

komentarku. Aku dan Flower tidak satu kampus, Aku kuliah sastra di Universitas Padjajaran 

sedangkan Flower kuliah akutansi di Universitas Parahyangan. “Oke…karena ini liburan mari 

kita naik perahu ketengah danau!” Flower menunjuk sebuah perahu kecil yang ada didermaga. 

Perahu kecil ini cukup berat, aku mendayung setengah mati. Flower hanya melihatku 

yang terputus-putus mengatur nafas. “Biar aku mencobanya…” Flower meraih dayung yang 

sedang aku pegang. “Apa kamu kuat sayang?” kataku sembari memberikan sepasang dayung 

kepadanya. Tanpa menjawab, Flower kemudian mencoba menggerakan dayung perahu kecil ini. 

“Uhhhhhh…ternyata memang berat…” kata Flower sambil terus mencoba menggerakan dayung. 

“Hati-hati nanti jatuh…” kataku melihat perjuangan Flower yang terus mencoba berusaha sekuat 

tenaganya. Karena ini perahu kecil ketika Flower mendayung sekuat tenaga, maka perahunya 

ikut bergoyang mengikuti hentakan tenaga Flower. “Awas!” kataku sembari memeluk Flower 

yang hampir terjatuh ke air danau yang dingin. “Awwwwww…” Flower hanya menjerit ketika 

perahu mulai oleng, tapi aku berusaha mengontrol kembali gerak perahu agar tidak terbalik. 

Setelah perahu terkuasai gerakannya, kami tertawa riang bersama mengingat ketakutan 

dan ekspresi masing-masing. “Aduh…hampir saja yah sayang” kata Flower sambil menyeka 

keringat didahinya. “Untung saja masih bisa dikontrol…kalau tidak, bisa beku kita” Aku 

membantu Flower membersihkan keringat dipipinya. “Terima kasih…” kata Flower sembari 
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mengecup pipiku. “Terima kasih untuk membersihkan keringat atau untuk mendayung sampai 

ketengah danau?”. “Terima kasih karena sudah menjagaku selama ini sayang…” aku hanya bisa 

tersenyum mendengarnya.

Ditengah danau yang masih berkabut, perahu kecil yang kami tumpangi mengapung 

pelan diatas air tak berombak. “Indahnya suasana ini…aku berdoa semoga hubungan kita akan 

seperti ini…indah, sejuk tanpa gelombang mengarungi bahtera cinta kita”. Flower merebahkan 

kepalanya dipelukanku, “amiennnn…”. “Rasanya baru kemarin kita saling kenal dan bercanda 

bersama dengan Darto disekolah dasar…” Flower mulai teringat masa lalu kami bersama. “Tidak 

apa-apa mengingat masa itu?” tanyaku pada Flower. “Belajar dari masa lalu untuk menjalani 

masa depan yang lebih baik…” kata-kata Flower begitu bijak. 

Flower mengambil sapu tangan tersayangnya. “Hemmm…kenapa warnanya seperti ini?” 

tanya Flower kepadaku sembari memberikan sapu tangan penuh kenangan. “Benarkah kamu 

ingin tau sejarah gambar bunga ini?” kataku menegaskan keinginannya. Flower mengangguk 

sembari menatapku penuh antusias. “Aku memberikan gambar ini dalam sebuah kertas gambar 

dan sekala gambarnya lebih besar dibandingkan rajutan disapu tangan ini…tapi gambarnya tidak 

berubah, terlihat bentuknya sangat mirip dengan gambarku”. Flower tersenyum, “aku yang 

merajutnya sendiri kedalam sapu tangan itu, ketika mengetahui bahwa kertas itu tidak bisa 

mempertahankan warnanya…”. “Indah sekali rajutanmu sayang…” kataku sembari melihat lebih 

seksama rajutan bunga tersebut dengan tidak percaya. 

“Ayo ceritakan arti dari warna dalam sapu tangan ini…” Flower terlihat tidak sabar untuk 

mengetahuinya. “Jangan kaget yah…” kataku sembari menatapnya serius. Flower mengangguk 

tanda dia tidak akan terkejut dengan ceritaku. “Sebenarnya…sebenarnya aku tidak tau arti dari 

warna tersebut” kataku sembari mengamati perubahan ekspresi dari Flower. “Benarkah?” tanya 

Flower seperti tidak percaya. “Itu benar sayang…aku membuat gambar itu asal dan 

warnanyapun sembarang”. Flower menatapku seakan tidak percaya dengan penuturanku. “Kamu 

ingat ketika aku datang tergesa-gesa menggunakan sepeda ke acara ulang tahunmu yang ke-12 

sayang?” kataku mengingatkan Flower. “Iya…” jawaban Flower sesingkat keterkejutannya. 

“Dan hadiah kertas bergambar dengan 4 kelopak 1 mahkota bertuliskan janjiku itu pun aku buat 

dengan tergesa-gesa menggunakan krayon…”. Flower terlihat mematung tidak percaya 

mendengar kata-kataku, “Ben…ben…benar…kah?”.
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Beberapa menit perahu ditengah danau berkabut ini membisu, begitu juga kedua 

penumpangnya hanya saling menatap satu sama lain. Tiba-tiba Flower tertawa kencang sekali 

memecah keheningan ditengah danau bisu ini. “Aku sudah tau kalau kamu, tidak pandai 

menggambar sayang…”Flower tertawa terbahak-bahak sekali. Aku baru melihat begitu kerasnya 

tawa Flower hari ini. “Hemmm…mungkin jika aku ukir sedikit akan lebih bagus gambarnya” 

kataku sembari menunjukkan rajutan bunga itu. 

Flower mengambil sapu tangan putih itu dari genggamanku. “Jika gambar ini tidak 

memiliki makna, kenapa kamu memberikannya sebagai hadiah kepadaku?” Flower menatapku 

dengan tatapan sayu. Aku membalas tatapannya, “Karena aku tau kalau kamu akan senang 

mendapat hatiku…”. Flower dengan tergesa membuka sapu tangannya dan melihat kembali 

rajutan tersebut. “Tapi kenapa begitu lama untuk menepati janjinya?” tanya Flower sambil 

memperlihatkan tulisan ditengah rajutan. “Apakah kamu lupa tentang kejadian diteras itu?!” aku 

bertanya pada Flower dengan serius. 

“Jika aku hitung dari kamu memberikan gambar ini dan kamu menepatinya itu adalah 5 

tahun…” Flower memalingkan wajahnya dari hadapanku. “Ulang tahun yang ke 12 aku 

memberikannya dan menepatinya di saat umurmu 17 tahun 5 hari…aku rasa sepadan dengan 

keterkejutan dan rasa takutku saat itu”. Flower memalingkan kembali wajahnya dan menatapku 

dengan uraian air mata. “Ingatkah ketika ayahmu datang dan bertengkar dengan mamah, ketika 

kita sedang bermain diteras?!” aku mencoba mengingatkan dia tentang kenangan 8 tahun lalu. 

“Aku tidak mau mengingatnya…” jawab Flower tegas. 

Aku menatap Flower yang masih berurai air mata. “Apakah kamu bersedih atas 

keterlambatanku menepati janji itu?” tanyaku kepada Flower. “Bukan…aku bersedih 

karena…aku ingat bagaimana sakitnya keluarga kami ketika seorang ayah mencampakkan aku 

dan mamah” Flower mendekat dan bersandar didadaku. “Aku tidak akan 

mencampakkanmu…”kataku sambil menggenggam erat tangannya. 

# # # # #

8 tahun silam (ketika Flower pertama sakit)…
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“Ih…kamu jahat! masa bonekaku kamu dudukin…”Flower mencubit pinggang Darto 

yang sedang bermain bersama diteras rumah. “Iya nih…pantatnya ga punya mata yah…” kataku 

sambil tertawa menahan lucu ketika Darto meringis kesakitan dicubit Flower. “Ada juga kepala 

yang punya mata…” kata Darto sewot sambil menggosok-gosok pinggangnya yang kesakitan. 

“Udah jangan sambil berantem mainnya…yang baik yah mainnya!” kata mamah Flower sambil 

mengecup pipi putri kesayangannya. “Iya mah…” jawab Flower sambil balas mengecup pipi 

mamahnya. 

“Udah smp ko masih manja sama mamahnya…” kataku sambil tersenyum menyindir. “Ih 

biarin…sirik aja!” Flower pura-pura ngambek kepada aku dan Darto. “Marah dia Will…” kata 

Darto sambil menyikut lenganku. Kami berdua hanya bisa menertawakan Flower yang cemberut. 

“Kita jalan yuk?” ajak Darto sambil mengambil sepedanya. “Aku ga mau ah kalau sama 

kalian…wekkkk” Flower cepat-cepat masuk kedalam rumahnya. “Marah beneran loh…” kata 

Darto sambil menyuruhku menemui Flower didalam. “Udah biarin nanti juga baikan…” segera 

aku ambil sepeda dan hendak pergi bersama Darto. 

“AYAH JANGAN…” terdengar Flower berteriak dari dalam rumah. Aku dan Darto 

saling menatap satu sama lain, tidak tau apa yang sedang terjadi didalam dengan Flower. 

BRUKKKKKK…terdengar benda jatuh dari dalam rumah, kami langsung bergegas masuk dan 

melihat mamah Flower terjatuh dilantai. “AYAH JAHAT!” kami melihat Flower berteriak 

sambil memukuli ayahnya. “AKU SUDAH MUAK DENGAN KALIAN BERDUA…” ayah 

Flower berteriak dan membanting Flower ke sudut ruangan. “Ayah…jangan tinggalkan kami…” 

mamah Flower memegangi kaki suaminya sambil memelas dengan air mata yang mengalir. 

Aku dan Darto tidak tau apa yang harus diperbuat melihat kejadian ini, yang bisa kami 

lakukan hanya menjadi penonton. “JANGAN!” Flower berteriak sambil berlari melindungi 

mamahnya yang akan dipukul ayahnya. Bukkk…punggung Flower terpukul oleh ayahnya dan 

langsung pingsan dipangkuan mamahnya. “KAMU KEJAM!” teriak mamah Flower sambil 

merebahkan Flower yang tidak sadarkan diri. Ayah Flower langsung pergi membawa tas dan 

barang-barangnya kedalam mobil yang terparkir diluar. “Surat cerai ku akan datang 2 hari lagi!” 

sahut ayah Flower sambil membawa tas terakhirnya. Mobil itu langsung menghilang digerbang 

rumah Flower. 
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Mamah Flower menangis sambil mendekap Flower yang masih tidak sadarkan diri. 

“Flower…” kata mamah Flower sambil menggoyang-goyang badan Flower. Bukannya sadar, 

tapi darah keluar dari hidung Flower yang didapatkan mamahnya. Aku, Darto dan mamah 

Flower terkejut melihat darah yang keluar dari hidung Flower. Darto segera berlari mendekati 

Flower dan mamahnya, “tante, Flower harus segera dibawa kerumah sakit…”. Mamah Flower 

membaringkan tubuh Flower di pangkuan Darto dan aku hanya masih berdiri mematung melihat 

kejadian yang sangat mengerikan itu. 

“Willy…WILLY!” Darto berteriak kepadaku yang termenung dengan kejadian ini. 

Setelah sadar aku langsung berlari menghampiri Darto. “Pegang kepalanya…hati-hati!” dengan 

sigap aku dan Darto mengangkat tubuh Flower kedalam mobil mamahnya. “Terus pangku 

kepalanya dengan nyaman…” kata Darto sambil meninggalkan aku bersama Flower yang tidak 

sadarkan diri didalam mobil. Tidak lama kemudian mamah Flower datang dengan tergesa diikuti 

Darto. Mamah Flower langsung menghidupkan mobil dan Darto duduk didepan. 

Diperjalanan kerumah sakit, darah yang keluar semakin banyak. Darahnya tidak hanya 

keluar dari hidung saja tapi juga lewat mulut. Terlihat Flower terbatuk-batuk mengeluarkan 

darah dari mulut dan hidung, tubuhnya juga ikut kejang-kejang. Aku tidak tau harus berbuat apa, 

darah menggenangi baju dan pangkuanku. Melihat wajah Flower yang membiru ditambah 

tubuhnya yang kejang dan darah yang keluar tidak henti-henti membuat aku merasa kasihan dan 

ingin menolong. Tapi sebagai anak kecil aku tidak tau harus berbuat apa untuk menolongnya 

selain menitikan air mata karena sedih melihat dia kesakitan dipangkuanku. 

Sesampainya dirumah sakit, mobil berhenti dan langsung diserbu beberapa perawat yang 

langsung memangku Flower kedalam. Aku mematung dan terguncang mendapat kejadian seperti 

ini. Baru tadi siang kami bermain bersama dan saling canda, tapi sorenya aku melihat Flower 

sudah berdarah dipangkuanku. “Willy, kamu tidak apa-apa?” tanya Darto sambil mengguncung-

guncang tubuhku. Aku menatap Darto dengan mata yang masih basah oleh air mata dan 

menunjukkan tanganku yang berlumuran darah. Darto juga terlihat basah matanya oleh 

kesedihan, “mari kita bersihkan didalam…”. 

Didalam toilet aku terduduk dan masih menatap darah yang menempel ditangan, baju dan 

celanaku. Darah itu masih segar dan berwarna merah menyala, ini pertama kalinya aku melihat 
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darah begitu banyak ada ditubuhku. Aku menangis didalam toilet sambil membuka pakaianku 

yang berlumuran darah. Tiba-tiba pintu toilet terbuka dan berdiri ayah sambil membawa handuk 

kering. Aku langsung memeluk dan menangis sesegukan dipelukannya. “Sudah, Flower akan 

baik-baik saja Willy…” ayah membantuku membersihkan darah yang masih menempel ditubuh. 

Darto kemudian menyusul masuk dengan masih bercucuran air mata, “tenang saja, Flower akan 

baik-baik saja”. Darto berkata Flower akan baik-baik saja, tapi dia menangis begitu sedihnya 

seperti telah kehilangan Flower.

Diruang tunggu aku dan Darto duduk sambil memegang segelas minuman, air mataku 

tidak henti-hentinya menangis. Aku lihat Darto pun sama tidak berhenti menangis. Didepan 

ruang UGD, mamah Flower, keluargaku dan keluarga Darto sedang mengobrol dengan dokter. 

Terlihat mamah Flower menunduk sambil menangis dan ditenangkan oleh mamahku. “Kira-kira 

apa yang terjadi?” Darto bertanya kepadaku sambil memperlihatkan wajah sedihnya. Aku hanya 

menatapnya dengan wajah yang sama, wajah kesedihan ketika tidak mengetahui keadaan 

sahabatnya yang terbaring sakit diruang UGD. 

Kami mendekati kerumunan tersebut dan memeluk orang tua masing-masing. “Kami 

sudah melakukan yang terbaik dan keadaannya sedang dalam masa kritis akibat trauma 

otak…sekarang kita hanya bisa berdoa untuk kesembuhannya” kata dokter. “Kemungkinan 

hidupnya sangat tipis dan tidak bisa diprediksi…kemungkinan dia selamat tapi lumpuh atau dia 

tidak bisa tertolong…maaf, kami sudah mencobanya”. Mamah Flower menangis sesegukan 

dipelukan mamahku. “Terima kasih dok…” kata ayahku. Dokter itu berlalu meninggalkan 

kesedihan dihati kami semua. “Mah…aku ingin pulang…” kataku sambil menarik bajunya. 

“Kenapa? Willy tidak mau menemani Flower…” mamahku bertanya sambil melihatku yang 

menangis ketakutan. “Aku takut…” tubuhku gemetar hebat sambil menggenggam tangan 

mamah.

# # # # #

“Darah itu masih terasa menetes dari tanganku sampai sekarang…” kataku sambil 

menunjukkan tanganku kepada Flower. “Tapi dengan kehendak Tuhan aku masih bisa berada 

disini bukan?!” Flower tersenyum sambil menggenggam tanganku. Aku ikut tersenyum, memang 

sangat tidak disangka Flower dapat bertahan dari trauma otak itu. Setelah 1 bulan perawatan, 
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Flower dikabarkan dapat bertahan dan tinggal menjalani terapi tapi aku tidak pernah mau 

bertemu dengannya lagi sejak itu karena takut. Takut hal buruk akan terjadi kembali kepada 

Flower dan aku tidak sanggup menemani untuk merasakan kesakitannya.

“Kamu ini penakut sayang…” ucap Flower sambil mencubit pinggangku. “Disaat aku 

kritis, kamu malah meninggalkan aku…Darto juga sama!” Flower terlihat ketus. “Maaf 

sayang…bukan kami tidak mau menemani kamu dalam sakit, tapi kami tidak sanggup melihat 

kamu kesakitan dipangkuan kami…”. Flower masih terlihat ketus dan ingin diperhatikan. 

“Marah lagi nih ceritanya seperti dulu…” aku mencoba mencubit pinggang Flower yang masih 

terlihat kesal. “Ih…apa sih, sakit tau…” kata Flower sambil menghindar dan tertawa.

Cplukkkkkk…tiba-tiba ada yang melempar batu kedanau dan cipratan airnya mengenai 

kami. Saat aku dan Flower menoleh kepinggir danau, disana sudah berdiri Darto, Fahmi dan 

Reza. “Asyik nih yang lagi pacaran…” kata Fahmi sambil melempari kami dengan batu. “Ayo 

serbu!” sahut Reza sambil melemparkan lebih banyak batu kedanau. Semakin banyak cipratan 

air yang kami dapatkan dari ulah mereka bertiga. “Hey…sialan kalian 3 setan kecil…” kataku 

sambil mendayung ketepian danau. Flower hanya tertawa bersama 3 teman terbaikku yang baru 

datang ke Bandung. 
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CHAPTER II

PERHENTIAN PERTAMA

Darto membantuku membawakan minuman ke taman samping rumah Flower. “Wil, 

kamu benar tidak mau membuka kertas itu?” Darto menanyakan kembali perihal kertas dari 

Marisha. “Saat ini biarlah Marisha menjadi kenangan…mungkin sekarang dia sudah bahagia 

dengan orang lain!”. Darto menatapku serius seperti tidak percaya kalau aku sudah melupakan 

Marisha. “Flower…hanya dia yang ada dihatiku saat ini…” aku meyakinkan Darto bahwa sudah 

saatnya aku melupakan Marisha. “Mungkin kertas itu berisi pesan penting yang ditujukan buat 

kamu…” Darto masih tetap membujukku membukanya. “Kamu masih menyimpannya bukan?” 

tanyaku pada Darto. Darto mengangguk, “masih tersimpan dengan baik, tapi jangan salahkan 

aku jika ada yang membukanya…”. Aku menatap Darto sebelum sampai di meja taman, 

“silahkan! tapi sebaiknya sekarang kita tidak usah membahas itu dulu”.

Flower menghampiriku dan mengambil minuman yang ada ditanganku dan membantu 

menyusunnya dimeja. “Ehmmmm…calon suami istri kompak banget sih…” Fahmi 

menggodaku. “Suasananya lagi berbunga yah…” Reza meminum satu gelas jus dengan sekali 

teguk. “GILA! prajurit ini ternyata sedang kehausan…” kataku dikuti tawa yang lain. Reza 

sekarang sedang mengikuti AKMIL dan dia masuk sebagai angkatan laut. Fahmi kuliah di 

Australia, dia membawa oleh-oleh telur unta banyak sekali untuk Flower. “Flo, telur ini dimasak 

setengah matang lalu kasih ke Willy…biar dia GRENGGGGGG…” begitulah clotehan Fahmi 

jika sudah kumat. Darto sendiri kuliah di UGM, biasanya tiga bulan sekali Darto pulang dan tiap 

pulang pasti membujukku untuk membuka kertas itu. 

“Jarang-jarang kita bisa kumpul begini…aku jadi kangen sama suasana yang dulu” 

kataku sambil mencomot sepotong kue buatan Flower. “Kangen sama suasana yang mana?” 

Darto bertanya tapi matanya tidak melihatku. “Suasana yang rumit dan sulit…” Flower nyeletuk 

sambil meminum jusnya. “Serumit apa sih dulu?” Reza menimpali celetukan Flower. “Serumit 

ketika punya dua kekasih…” aku terbatuk ketika meminum jus saat Fahmi mengatakan itu. 

Flower tersenyum sedangkan 3 setan kecil tertawa terbahak-bahak melihat bajuku basah oleh jus. 

“Udah jangan ungkit lagi hal itu…” kataku sambil membersihkan jus dipakaian dan dibantu 
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Flower. “Loh…bukannya kamu yang mengungkit hal itu?!” Darto menimpali perkataanku 

sambil menepuk bahu Reza.

Flower masuk kedalam untuk mengambil kue lagi, tinggallah kami berempat saling 

memandang satu sama lain. “Kalian ini berengsek! tidak dulu tidak sekarang masih saja 

membuat lelucon yang tidak tepat…” kataku sambil menatap mereka satu persatu. Darto

tersenyum sambil meminum jusnya, sementara Reza dan Fahmi memalingkan mukanya. “Kami 

hanya mau bersenang-senang saja…tidak mau mengganggu kalian!” kata Darto sambil 

merangkul Reza dan Fahmi. “Kalau Flower sakit hati bagaimana?” kataku dengan suara yang 

dikecilkan. “Flower baik-baik saja…” kata Fahmi sambil berdiri dan melangkah mendekati 

pohon pinus kecil yang ada ditaman.

“Kenapa serius amat?! bukannya baru bertemu…” tiba-tiba Flower datang sambil 

menyimpan sepiring kue dimeja. “Willy sedang tidak enak hati dengan kami…” ucap Reza 

sambil mengambil sepotong keu. “Tidak enak hati kenapa?” tanya Flower kepadaku. Tiba-tiba 

Fahmi yang menjawabnya mendahului aku, “tidak enak hati karena kami mengganggu liburan 

kalian…”. Sontak saja Darto dan Reza tertawa, “gimana kalau bulan madunya kita ganggu…bisa 

marah dia!”. Flower ikut terseyum mendengar celotehan mereka bertiga. “Sayang, jangan takut 

aku akan marah dengan candaan Darto, Fahmi dan Reza…mereka juga teman aku, jadi aku 

sudah memaklumi kegilaan mereka”. Mendengar kata-kata Flower aku jadi tertawa karena lucu 

mendengar Flower menyebut mereka bertiga dengan kata ‘gila’. 

Reza terus melahap kue buatan Flower sampai habis sepuluh potong. “Tengok kelakuan 

prajurit kita!” kata Darto sambil menoleh ke arah Reza. “Ketagihan beneran dia sama kue buatan 

Flower…” kataku sambil menjauhkan piring yang masih ada kuenya. “Maklum di asrama tidak 

ada kue seenak ini…” Fahmi mengambil sepotong kue dan melahapnya. “Dulu juga Willy sama 

seperti Reza…tidak bisa berhenti makan kue buatan aku…” kata Flower sambil merangkulku 

dari belakang. “Bagaiman tidak ketagihan jika yang membuatnya secantik kamu…” aku kecup 

pipi Flower. “Hey…masih ada kami disini!” Darto mengambil piring yang masih berisi kue dan 

memakannya sendirian. Akhirnya terjadi keributan karena memperebutkan kue yang tinggal satu 

lagi.
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“Siapa yang tau kabar Bondan?” Reza bertanya tentang orang yang pernah berselisih 

denganku. “Jhony juga semenjak sore itu aku tidak pernah berjumpa lagi dengannya?” kata 

Flower sambil menggenggam tanganku. “Dua orang itu aku tidak tau keberadaannya…tapi ada 

satu orang dari masa lalu kita yang memberi petunjuk keberadaannya…” Flower, Reza, Fahmi 

dan aku menatap Darto. “Apakah itu Marisha?” tanya Flower kepada Darto. Darto menatapku 

sambil menyalakan rokoknya, “petunjuk itu ada, tapi kuncinya masih dipegang orang lain!”. 

Flower mendekati Darto, “Benarkah itu?”. Darto bukannya menjawab pertanyaan Flower, tapi 

dia malah menunduk. 

“Kenapa kamu menunduk?” Reza bertanya kenapa Darto menunduk ketika Flower 

bertanya. Flower menjauhi Darto dan memeluk tanganku. “Apakah kunci itu ada pada kamu 

sayang?” Flower bertanya dengan wajah memelas. “Kunci itu ada pada Marisha, bukan ada pada 

ku…” kataku sambil balas memeluk Flower. “Kenapa kamu rela membiarkan dia pergi?” Flower 

kembali bertanya tentang masa lalu hubunganku dengan Marisha. “Aku harap kita tidak 

membahasnya lagi sayang…” aku berpaling kepada Darto dan menatapnya tajam. 

# # # # #

“Aku sudah bilang jangan ungkit lagi hal itu didepan Flower?” aku menarik kerah jacket 

Darto. “Sudahlah Wil…” Reza dan Fahmi mencoba menengahi pertengkaran kami. “BIARKAN 

SAJA!...” Darto berteriak sambil menghalau tangan Reza yang menengahi kami. “Kamu pikir 

kita berteman baru kemarin sore…aku sudah cape dengan kekanak-kanakan kamu!” Darto makin 

menyengat. Aku tidak diam saja, “KAMU YANG KEKANAK-KANAKAN!”. “Kalian berdua 

kekanak-kanakan…” Fahmi berkata sambil menengahi adu mulut kami. 

“Oke, jika kami keterlaluan maaf kan kami Wil…” Reza meminta maaf atas kelakuan 

mereka bertiga tadi siang dirumah Flower. “Kalian pikir dengan bercanda seperti itu, Flower 

akan senang?! kalian tidak tau apa-apa…” kataku sambil menjauhi mereka. “Kamu yang tidak 

tau apa-apa tentang Flower! ketakutanmu telah menutup kepekaan persahabatanmu…” Darto 

menghampiriku dan menarik kerah bajuku. “TANYAKAN KEPADA FLOWER APA YANG 

TIDAK KAMU KETAHUI…” Darto melepaskan cekikannya dan berlalu pergi dengan Reza dan 

Fahmi.
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Malam itu aku tidak bisa tidur setelah mendengar kata-kata Darto. Benarkah aku tidak tau 

suatu hal tentang Flower? atau itu hanya gertakan Darto saja. Karena hatiku tidak tenang, maka 

aku berniat menelpon Flower untuk menanyakan apakah ada yang tidak aku ketahui. Beberapa 

menit panggilanku tidak ada yang menjawab. Apakah Flower sudah tidur, tapi jam baru 

menunjukkan pukul 21:01. Beberapa kali aku terus mencoba menelpon Flower, tapi tetap saja 

tidak ada jawaban dari Flower. 

Aku putuskan untuk menelpon kerumahnya, mungkin saja ada yang menjawab. Beberapa 

saat aku tunggu jawaban dari sebrang. “Hallo?!” ada jawaban dari sebrang dan dari suaranya aku 

tau kalau itu adalah tante Ika atau mamah Flower. “Hallo…tante, Flo ada?” tanyaku. “Flower?! 

bukannya tadi keluar…katanya mau bertemu kalian” jawaban tante Ika mengejutkanku. 

“Kalian?! maksudnya siapa tante?”. “Tante kira Flo mau bertemu Willy dan Darto…kalau gitu 

mungkin kerumah Darto” ini lebih mengejutkan lagi. 

Ada apa Flower bertemu Darto? apakah mungkin ada yang dirahasiakan mereka?!. Aku 

curiga merka menyembunyikan sesuatu yang tidak mau aku tau, tapi tentang apa. Tidak mungkin 

mereka merahasiakan tentang Marisha, atau mungkin benar meraka sedang mencari keberadaan 

Marisha. Apakah penting bagi Flower untuk mencari Marisha?. Kertas itu adalah kunci 

keberadaan Marisha, mungkin mereka sudah membuka kertas itu.

# # # # #

Pagi-pagi aku berangkat kerumah Flower dengan tergesa-gesa karena rasa penasaran.

Sebelum aku masuk gerbang halaman Flower, satpam rumah Flower menghadangku. “Kang, 

Flowernya pergi bersama ibu ke Singapur tadi malam…” ucapan satpam itu sungguh 

mengejutkanku. Bagaimana mungkin Flower pergi keluar negri tanpa memberitahuku. “Apa ada 

pesan untuk saya?” kataku bertanya mungkin saja ada pesan yang ditinggalkan. “Kata Flower 

kalau akang kemari disuruh menemui teman akang yang kemarin kesini…”. Setelah 

mengucapkan terima kasih aku langsung tancap gas menuju rumah Darto.

“Tante apa Darto ada?” aku langsung bertanya kepada ibunya Darto. “Darto sedang pergi 

ke kota…barusan saja” setelah pamit kepada ibunya Darto aku langsung tancap gas mengejar 

Darto yang mungkin belum jauh. Disepanjang jalan aku tidak habis pikir bagaimana mungkin 
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tante Ika dan Flower tidak memberitahukan apapun kepadaku. Padahal tadi malam aku sempat 

bicara dengan tante Ika ditelpon. Apakah ada yang disembunyikan dariku?.

Dijalan tol Cileunyi aku menemukan mobil yang dipakai Darto, segera aku 

mengelaksonnya. “Ada apa?” tanya Darto setelah tau kalau aku mengejarnya. “Menepi dulu 

sebentar…ada yang ingin kutanyakan”. Darto segera menepikan mobilnya dan disusul aku yang 

menepi didepan mobil Darto. Aku segera keluar dari mobil dan menghampiri Darto yang masih 

didalam mobil. “To, sebenarnya ada apa?” aku langsung bertanya pada pokoknya. “Masuklah 

dulu!” Darto memintaku masuk kedalam mobilnya.

“Sebenarnya ada apa?” aku kembali bertanya. Darto menatap lurus kedepan beberapa 

saat. “Flower telah membuka kertas itu…dan aku tidak bisa menahannya…” aku sudah menduga 

akan hal itu. “Lalu dia berkata apa?” aku bertanya apa yang didapatkan Flower dari kertas itu. 

“Flower sedang mencari Marisha sekarang…aku tidak tau apa isi kertas tersebut, hanya Flower 

yang melihatnya”. Benarkah Flower mencari Marisha sampai ke Singapur dan untuk apa Flower 

mencari Marisha?. “Untuk apa Flower mencari Marisha?” aku penasaran dengan alasan Flower. 

“Aku…aku tidak tau teman…Flower tidak pernah membahasnya” jawaban Darto sungguh tidak 

memuaskanku. “Kenapa Flower mencari Marisha ke Singapur?” aku bertanya tentang 

keberangkatan Flower yang ke Singapur. “Aku sudah bilang teman, aku tidak tau isi dari kertas 

itu dan Flower tidak pernah membahasnya…”.

Pikiranku masih penasaran dengan kejadian 2 hari ini. “Kenapa Flower mencari 

Marisha?...apakah dia masih penasaran dengan kepergian Marisha?” aku berkata sendiri tanpa 

menghiraukan Darto yang ada disampingku. “Flower punya alasan yang tepat untuk ini kawan, 

setelah kepulangannya dari luar negeri pasti dia akan menjelaskannya sendiri…”. Aku menatap 

Darto dan teringat pesan Flower kepada satpam rumahnya. “Kenapa aku disuruh menemui 

kamu?” kataku sambil menatapnya penuh introgasi. Darto mengeluarkan kertas pemberian 

Marisha dari sakunya. “Flower menyuruhku memberikannya padamu…” kata Darto sambil 

menyerahkan kertas itu.
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DARAH FLOWER

3 hari semenjak kepergian Flower ke Singapura, aku hanya mendapatkan satu telpon dari 

Flower. “Sayang, jangan khawatir…Flo sekarang sudah ada di Jakarta, besok juga pasti sudah 

pulang…”. Belum sempat aku menanyakan masalah itu, Flower sudah menutup telponnya. 

Sekarang aku duduk menunggu kedatangannya diayunan kenangan halaman rumah Flower. 

Kertas kusam ini masih aku pegang dengan hati berdebar-debar. Apa sebenarnya isi dari kertas 

ini? semoga Flower bisa memberitahuku apa isi dari kertas ini.

“Ada apa?” suara itu bukanlah milik Flower tapi milik seorang pria yang menatapku 

sambil tetap mengendarai motornya. “Tidak ada apa-apa?” kataku pada Darto. Darto turun dari 

motornya dan berdiri disampingku. “Aku dapat kabar katanya Flower akan pulang sekarang…”. 

Aku hanya diam saja tidak menanggapai perkataan Darto. “Bagaimana Fahmi dan Reza?” aku 

bertanya kabar Reza dan Fahmi. “Mereka sudah pergi…Reza harus segera kembali 

keakademinya dan Fahmi menemani ayahnya yang pergi ke Amerika”. “Hemmm…andai aku 

juga bisa pergi seperti mereka…” aku bergumam dalam lamunan. 

Darto menepuk bahuku, “hidup ini tidak serumit yang kita pikirkan Wil…hidup hanya 

sebuah perhentian”. Darto mengambil kertas itu dari tanganku, “tidak baik sebuah kabar kamu 

simpan tanpa kamu buka”. Dia membuka lipatan itu dan aku mencoba memalingkan muka dari 

Darto. “Aku tidak mau melihat isinya dan aku juga tidak mau mendengarnya…biar masa lalu itu 

menjadi kenangan!”. Darto menaruh kertas itu didalam genggamanku, “coba kamu lihat?! Pasti 

kamu akan tertawa mengetahui isi kertas yang tidak pernah kamu buka selama 5 tahun…”. Aku 

lihat Darto tersenyum sambil tertawa kecil dan dia bergumam “dasar Marisha, tidak pernah dia 

berpikir serius…hhehehe”. 
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“Pantas saja ketika Flower membuka kertas itu dia hanya tersenyum sambil melipat 

kembali kertas itu dengan cepat…ternyata isinya hanya wajah kamu, hhehehe”. Aku menatap 

kertas tersebut lebih teliti, benarkah hanya ini yang Marisha pikirkan untuk diriku?. “Mustahil!” 

kataku seraya melipat kertas itu. “Hidup ini memang penuh misteri tapi aku belum pernah 

melihat misteri seperti ini…Marisha memang pintar membuat orang tertawa”. Aku tertawa 

bersama dengan Darto, bodoh sekali aku takut membuka kertas yang isinya hanya gambar wajah 

tersenyum.

# # # # #

“Bagaimana kabarmu?” Flower sedang berbicara dengan seseorang di taman universitas 

di Jakarta. “Hemmm…baik”.

“Kamu tau, aku baru saja pulang berobat dari Singapura?” Flower tersenyum kepada orang 

tersebut.

“Memangnya kamu sakit apa? Apakah Willy tau…”

“Aku tidak tega memberi tau kesusahan ini kepadanya…aku berharap dia tidak mengetahuinya 

dan tetap tersenyum seperti dulu dan sekarang…”.

“Ada urusan apa kamu dengan aku, sehingga sampai repot-repot mencariku?”.

Flower tersenyum sambil menggenggam tangan orang tersebut, “aku hanya ingin memberikan 

kamu cincin ini”. Flower memasangkan cincin tersebut ke jari manis orang tersebut, “tolong dan 

aku mohon kamu untuk menjaga cincin ini!”.

# # # # #

“Sudah jam segini tapi Flower belum juga datang…apakah dia baik-baik saja?” aku 

mulai khawatir dengan Flower. “Flower akan datang sesuai jadwal…aku sudah diberitau kalau 

dia akan tiba satu jam lagi” Darto melihat jam tangannya. “Flower bilang apa lagi sama kamu?” 

kataku sambil lebih mendekatkan diri kepadanya. “Tidak ada” jawab Darto singkat dengan 

senyum khasnya yang tidak pernah berubah. “Jelek!” aku menjauhinya dan berjalan mendekati 

bunga mawar yang ada dihalaman. “Kamu tidak perlu resah dengan perubahan pada diri 

Flower…dia selalu memikirkan kamu dan menginginkan kamu mendapatkan yang terbaik dalam 
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hidupmu!”. “Aku juga menginginkan Flower mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya…” 

kataku dengan tegas kepada Darto.

Drap…drap…drap…terdengar sebuah langkah yang terburu-buru menuju kami. 

“A…hehhhhhhhhhhhh…” satpam rumah Flower terlihat mengatur nafasnya sambil mencoba 

berbicara kepada kami. “Ada apa kang???” tanya Darto sambil mendekati satpam tersebut. 

“Anu…itu…hahhhhh…” satpam itu masih belum bisa mengatur nafasnya dengan baik. “Tenang 

kang…tarik nafas dulu, baru bicara!” kataku sambil memberinya botol air mineral yang aku 

bawa. Setelah minum satpam tersebut mulai bicara. “Neng Flower…sekarang dia nuju di rumah 

sakit…” berita yang dikabarkan satpam tersebut membuat kami terpaku menatapnya. “Serius 

kang?!” kata Darto sambil lebih mendekati satpam tersebut. “Beneran a…tadi saya dapat telpon 

dari ibu…katanya neng flower lagi ada di UGD…” belum selesai satpam tersebut bicara aku 

menarik pundaknya. “UGD mana kang???” tanyaku dengan wajah kaget. “Di Jakarta…rumah 

sakit mercusuar!” setelah satpam itu bicara aku langsung berlari menuju mobil. Darto menitipkan 

motornya pada satpam rumah Flower dan ikut denganku.

Secepatnya aku memacu mobil menuju Jakarta dan terlihat Darto juga cemas dengan 

keadaan Flower. Kami tau kalau Flower memiliki masalah serius dengan kesehatannya setelah 

kejadian yang menimpanya waktu kecil. “Semoga saja Flower baik-baik saja…” kata Darto 

bergumam sambil tatapannya tidak lepas menatap kedepan. “Amien…” kataku menimpali 

perkataan Darto. 

“To, coba kamu telpon tante Ika!” aku menyuruh Darto untuk menghubungi mamah 

Flower dan mencari tau kebenaran berita tersebut. Darto segera meraih handphonenya dan 

menghubungi mamah Flower. Beberapa kali Darto terlihat gagal menghubungi mamah Flower, 

tapi terus dia coba dan coba lagi. “Sepertinya tante Ika terlalu sibuk untuk menjawabnya…” aku 

hanya mengangguk mengiyakan. Aku mengambil handphoneku dan menghubungi ke rumah. 

“Hallo…” ternyata ayah yang mengangkat telponku. “Pah…Willy lagi dalam perjalanan ke 

Jakarta…Willy dapat kabar kalau Flower masuk UGD di Jakarta…”. Papah disebrang telpon 

hanya diam dan tidak beberapa lama ada yang bicara. “Kenapa Flower Wil?” ternyata sekarang 

mamah yang bicara. “Willy belum tau mah…tapi tadi Willy dapat kabar dari satpam rumah 

Flower kalau Flower lagi ada di UGD…”. “Apa kamu udah menghubungi tante Ika?” terdengar 



NOVEL KEDUA DARI DWILOGI “PERTAMA & TERAKHIR”

27                                                                      ariefkomic.wordpress.com

suara mamah bergetar karena panik. “Sudah tapi tidak diangkat…mungkin sedang panik disana” 

kataku sambil mengakhiri percakapan. 

# # # # #

Sore itu jalanan Jakarta begitu padat merayap, membuatku frustasi. “To, coba kamu 

hubungi tante Ika lagi!” perintahku pada Darto yang juga terlihat frustasi melihat kemacetan 

Jakarta. Terlihat Darto cemas menunggu jawaban dari sebrang telpon, “Ayo angkat…”. “Gagal!” 

kemudian Darto mencoba menelpon lagi tapi sekarang Darto menelpon ke hp Flower. “Siapa 

yang kamu hubungi?” tanyaku. “Flower” katanya singkat. “Hallo…” tiba-tiba Darto mengatakan 

hallo tanda ada jawaban dari sebrang. “Iya…betulkah?...owh, oke…kami sekarang sedang

menuju kesana…iya sudah kami kabari, mungkin malam ini…iya!” Darto menutup telponnya. 

“Bagaimana?!” tanyaku penasaran dengan percakapan tadi. “Flower sudah dipindahkan ke ruang 

perawatan dan telah melewati masa kritisnya…dan tante bilang apa kita sudah mengabari 

keluarga kita, yah aku bilang sudah dan mungkin malam ini ke Jakarta…tante bilang kita jangan 

panik, karena Flower tidak mengharapkan itu”. “Syukurlah…” agak lega mendengarnya.

Sesampainya di RS Mercusuar aku langsung menanyakan kamar perawatan atas nama 

Bunga ayu kencana, tapi tiba-tiba tante Ika datang. “Flower sekarang sudah baik-baik 

saja…memang tadi Flower kehilangan kesadaran beberapa jam dan mengalami pandarahan pada 

otaknya, tapi kata dokter itu karena kelelahan” terang mamah Flower. Aku berjalan cepat menuju 

ruangan Flower di ikuti mamah Flower dan Darto dibelakang. “Sayang…” kataku ketika pintu 

terbuka. Terlihat Flower masih tertidur lemah ditempat tidurnya dengan infusan ditangan dan 

infusan darah ditangan yang lain. 

“Hai sayang…” Flower mencoba bangkit dari tempat tidur. Segera aku sandarkan kepala 

Flower pada bantal, karena terlihat Flower masih lemah. “Flower kehabisan banyak darah tadi, 

tapi sekarang sudah di transpusi dengan darah lain” terang mamah Flower. Aku membelai 

rambut Flower yang tergerai, “Hallo cantik”. Flower tersenyum walaupun wajahnya begitu pucat 

pasi menatapku. “Kamu tidak perlu khawatir…” kata-kata Flower begitu lemah dan hanya 

terlihat gerak bibirnya yang lambat. Tiba-tiba dokter masuk sambil membawa sebuah kertas dan 

memanggil mamah Flower. Beberapa saat mamah Flower masih berbicara dengan dokter, 
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terlihat dibeberapa momen mamah Flower menunduk tapi kemudian mencoba tegar. “Aku 

kesana dulu yah!” ucap Darto sambil mendekati mamah Flower dan dokter.

Terlihat Darto, dokter dan mamah Flower keluar ruangan, aku masih menemani Flower 

yang tertidur lemah. ‘Inilah yang aku takutkan selama ini…’ gumamku, selama ini aku tau kalau

kapan saja penyakit Flower bisa kambuh dan ini adalah saat yang paling aku takutkan. Pintu 

kamar terbuka dan datanglah mamah bersama ayah dan dibarengi keluarga Darto. “Bagaimana 

keadaan Flower Wil?” Tanya mamah. “Agak baikan mah…” kataku singkat. “Kemana tante 

Ika?” Tanya ibunya Darto. “Sedang berbincang dengan dokter ditemani Darto…”.

Datanglah mamah Flower dibarengi Darto, wajah mereka terlihat pucat dan tak menentu. 

Keluargaku dan keluarga Darto langsung mengerubuni mamah Flower, sementara Darto 

mendekatiku dan menepuk bahu dengan senyum masam. “Apakah seburuk itu?” tanyaku pada 

Darto ketika melihat expresinya. “Lebih buruk dari 8 tahun silam…” kata Darto sambil 

menundukkan kepala. “Dulu dokter juga telah melakukan kesalahan diagnosa…” kataku sambil 

menggenggam tangan Flower yang tertidur. 

Ketika membelai tangan Flower, aku tersadar kalau cincin pemberianku telah hilang dari 

tempatnya. ‘Dimana gerangan cincin itu, apakah Flower menyimpannya?’ aku bergumam 

sendiri. “To, tolong jagain sebentar!” aku berlalu pergi meninggalkan ruangan. Aku mencari 

mamah Flower yang sedang tertunduk lesu ditemani keluarga kami berdua. “Maaf tante…apakah 

tante tau prihal cincin dijari manis Flower?!” tanyaku. Mamah Flower menatapku dengan tatapan 

galau dan lesu, “entahlah Wil, tante tidak tau tentang hal itu…”. “Terima kasih tante…” kataku 

tersenyum. 

“Wil, kemarin setelah pulang dari Singapur…Flower menghilang entah kemana selama 

sehari, tante coba bertanya pada Flower…namun Flower hanya menjawab, ‘sedang mencari 

pengganti’. Wil, sebenarnya Flo setahun ini sudah mengalami penurunan kesehatan dan setiap 

sebulan sekali Flo harus chekup ke Singapur. Flo, melarang tante memberitau kamu tentang 

keadaannya…katanya dia tidak mau kamu khawatir. Tadi dokter telah memponis Flower tidak 

bisa bertahan lagi dengan trauma otaknya, tante hanya bisa mempasrahkan semua ini pada Tuhan 

Wil”. Mamah Flower menangis dan coba ditenangkan mamah Darto. Aku menatap langit-langit 

dan mencoba menahan air mata yang akan keluar.
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Tidak berapa lama kami semua terkejut melihat Darto berlari keluar ruangan sambil 

berteriak “DOKTERRRRR…”. Kami semua segera memasuki ruangan serempak. Aku yang 

pertama masuk mendapati Flower terbatuk dan mengalami kejang berturut-turut sambil keluar 

darah dari hidung dan mulutnya. Hal ini membuatku terkenang kejadian 8 tahun silam, dan sama 

seperti dulu hari ini pun aku hanya bisa mematung dan tertegun. Tiba-tiba Darto kembali 

bersama suster dan dokter yang langsung melakukan penanganan terhadap Flower.

Dokter membawanya ke UGD dan ditemani semua keluarga, kecuali aku yang masih 

tertegun di pojok kamar. Kemudian Darto menepuk bahuku, “Ayo!!! jangan kamu hanya 

tertegun kaget…kamu sangat diperlukan disisinya saat ini…”. Secepat kilat aku berlari 

mengikuti mereka ditemani Darto.

Bunga Cintaku

Wahai Tuhan Yang Maha Bijak

Disini Disamping Ratu Bidadariku

Aku HambaMu Yang Hina Berdoa

Tuhan Jadikanlah Bungaku Menjadi Bunga Terindah

Belailah Cintaku Dengan RidhoMu

Pasangkan Kami Dengan Berkah Indahmu

Cintaku Tidak Lain Adalah CintaMu

Jika Engkau Mengambil Bunga Cintaku

Janganlah Pisahkan Cinta Kami Dari RidhoMu

Pertemukan Kami Ditaman FirdausMu

Sebagai Pangeran Dan Ratu Bidadari

Tidak Ada Yang Membuatku Penuh Harap

Kecuali Bunga Cintaku Yang Telah Engkau Sandingkan
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WASIAT SANG BUNGA

Tiada Kata Seindah Flower

Bungaku Yang Indah Riang

Menemani Senyum Diujung

Menghaluskan Hidup Melalui Senyum

Lampu UGD menyala merah, tanda dokter masih melakukan penanganan yang maksimal 

pada Flower. Disudut ruangan aku melihat mamah Flower berdoa kepada Tuhan sambil terisak-

isak penuh tangis. Dideretan kursi, aku melihat keluarga kami juga ikut berdoa tanpa henti 

memanjatkan kesembuhan untuk bunga cintaku. Darto terlihat paling bingung dan tegang, dia 

mondar-mandir didepan pintu. Aku sendiri diam berdiri memperhatikan mereka dibelakang jauh 

dari pintu UGD yang menakutkan.

“Ya Tuhan, aku tau Kamu mencintai kami semua yang ada disini…janganlah Engkau 

renggut Flower dari tangan cintaku untuk kamu bawa ke sampingMu yang Agung. Biarkan aku 

membahagiakannya dengan sebuah pernikahan…izinkan aku menjadikannya ratu bidadari yang 

menemani kegalaunku didunia. Aku tidak tau harus berkata apa lagi Tuhan, Engkau maha 

mengetahui apa yang terbaik…” aku berdoa sambil mencoba menahan air mata yang ingin 

keluar. Tidak berapa lama lampu UGD padam, tanda penanganan telah usai.

Ketika dokter keluar kami semua langsung mengerubuninya dan mencecarnya dengan 

berbagai pertanyaan karena khawatir. Tapi tiba-tiba dokter angkat bicara, “Siapa disini yang 

bernama Willy?!”. Semua orang langsung menoleh kearahku yang masih ada dibelakang jauh 

dari mereka. “Wil!!!” Darto memanggilku pelan dengan air mata masih tergenang di pelupuk 

matanya. “Saya…Saya Willy dok…” kataku pelan. “Flower ingin bertemu kamu…” Wajah 

dokter terlihat begitu tegar dan pandai menyembunyikan kesakitan yang harusnya kami rasakan. 

“Katakan pada Flo…kalau tante sangat sayang dia…” mamah Flower tidak bisa menahan 

kesedihannya yang begitu berat. Semua menepuk bahuku untuk membuat tabah, tapi tepukan itu 
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malah mencucurkan air mata dikelopakku. Ditemani dokter aku melangkah masuk kedalam 

ruangan UGD, aku melihat Flower tergeletak lemah diatas ranjang yang dikelilingi tisu penuh 

darah. “Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, seharusnya Flo meninggal 5 menit yang lalu 

tapi dia bertahan hanya untuk mengatakan sesuatu kepadamu”. 5 menit yang lalu?! bukankah itu 

saat aku mulai berdoa. “Kami tidak tau sampai kapan Flo dapat bertahan dari pendarahan otak 

dan sum-sumnya…semoga Tuhan mencintainya melibihi kamu” kata-kata terakhir dokter 

membuatku lebih tegar menerima kenyataan ini. Suster yang sedang melakukan pembersihan 

pada wajah Flower segera pergi ketika melihatku datang.

“Hai cantik…” aku tersenyum sambil membelai tangannya yang terinfus. Mata Flower 

begitu sayu dan lemahnya, aku tidak sanggup melihat kesakitan yang dia rasakan hanya untuk 

bertahan beberapa saat. Wajahnya dipenuhi ceceran darah segar, aku menyeka darah itu dari 

kening dan pipinya yang memerah menahan sakit. Aku mengecup kening dan pipinya dengan 

lembut, dan Flower tersenyum lemah kepadaku. Flower mengangkat tangan kiri dan 

menunjukkan jari manisnya, dia ingin berkata sesuatu tapi terlalu lemah menahan sakit. 

“A…a…a…” hanya itu yang terdengar dari bibir Flower yang berdarah. “Cincin…” aku 

membantu Flower menerangkan maksudnya. Flower mengangguk dengan senyum dan

tatapannya yang tak pernah bisa aku lupakan. Dia tau kalau sudah tidak sanggup bicara karena 

lemah, maka dia menggambar sesuatu dengan darah pada sapu tangannya. Flower menunjukkan 

gambar tersebut dan memperlihatkan kembali jari manisnya sambil menunjuk gambar disapu 

tangannya. 

# # # # #

Jam sudah menunjukkan pukul 2:30 malam, tapi kami yang ada disekeliling Flower 

hanya bisa menangis dan mencoba tabah. Sudah 2 jam berlalu setelah kepergian Flower untuk 

selama-lamanya. Sekarang Flower telah ada disamping yang Maha Kuasa, tangisan dan ratapan 

sekeras dan sesedih apapun tidak bisa mengembalikannya. Mataku lebam biru dan cekung 

karena menangis walaupun berusaha untuk menahannya tapi kesedihan ini terasa begitu perih. 

Kata-kata terakhir yang aku ucapkan adalah kata-kata terakhir yang Flower bilang kepadaku, 

“Aku tidak akan khawatir dengan kepergianmu…karena kita akan berjumpa kembali”. 
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Darto membawa sepucuk surat dari rumah sakit tanda administrasi untuk membawa 

tubuh Flower telah selesai. Flower yang dulu selalu riang gembira dengan senyuman lembut dan 

tatapan indahnya kini hanya terbujur kaku ditutupi kain putih. “Ehmmm…kenapa Tuhan begitu 

cepat mengambil bunga cintaku yang baru saja akan bersemi…” aku menyandarkan kepala pada 

Darto dan menangis. Darto mengusap-usap punggungku dengan cucuran air mata yang tak kalah 

hebat sedihnya denganku. “Tuhan lebih mencintainya dibanding kita Wil…Tuhan tau apa yang 

terbaik untuk Flo…” kata Darto sambil menyeka air matanya.

Tubuh Flower telah dimasukkan kedalam ambulan, aku dan Darto ikut naik didalam 

ambulan. Sedangkan keluarga kami dan mamah Flower mengikuti dari belakang dengan mobil 

lain. Mamah Flower tidak membawa tubuh Flower ke Bandung, tapi membawanya ke Depok 

dipemakaman keluarga besarnya. Disepanjang perjalanan aku terus menatap wajah Flower yang 

tertutup kain putih. “Dulu Flower begitu periang dengan senyum dan candaannya…sekarang 

tubuhnya membisu tidak bergerak…” kata Darto. “Dia akan selalu periang To…kamu tau, ketika 

terakhir kali aku melihatnya hanya senyuman yang terhias diwajahnya…tidak ada beban 

walaupun aku tau itu sangat menyakitkan”. Aku tidak kuasa menahan rasa sedih ini, kembali air 

mataku bercucuran menggenangi pipi. 

Jam 7:30 pagi, sebelum tubuh Flower dibersihkan aku menengoknya sebentar dan 

menatap wajahnya beberapa lama. Aku masih bisa melihat senyuman diwajahnya dan 

ketenangan diraut mukanya. Aku mengeluarkan saputangan putih kesukaan Flower dari saku. 

“Hai cinta…aku dulu berbohong kepadamu tentang makna dari bunga ini, maaf yah” aku 

tersenyum sendiri. “Sebenarnya ada makna besar dibalik gambar bunga itu, tapi aku 

menutupinya karena aku ingin memberitaumu untuk saat yang special…” tidak terasa air mataku 

menetes jatuh. “Seharusnya tidak begini aku memberitaumu tentang arti bunga ini…tapi diwaktu 

pernikahan kita” sungguh ini berat bagiku. “Dan…sekarang aku akan memberitaumu makna dari 

bunga ini…aku membuat 4 kelopak karena kamu lahir tanggal 4 april…dan aku memberikan 

warna-warni pada kelopaknya, karena aku berharap hari-harimu kedepan akan indah, meriah dan 

penuh warna dari kehidupan ini…ditengahnya aku memberikan hatiku padamu sebagai kado 

terindah yang ingin aku persembahkan untukmu…hatiku itu akan selalu tertulis janjiku 

kepadamu ‘Willy Cinta Flower’…sampai saat terakhir ini pun dan sampai kapanpun cintaku dan 

janjiku padamu tidak akan pernah padam”. Tidak terasa tangan dingin Flower digenggamanku 
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terasa hangat dan memancarkan sebuah pesan dari rohnya. “Aku tidak akan khawatir dengan 

kepergianmu sayang, karena kita akan berjumpa lagi…” aku bisikan ditelinganya.

# # # # #

Tiba-tiba hpku berdering dan aku mengangkat sebuah panggilan dari mamah Flower. 

“Will, bisa datang ke rumah tante ga sebentar…”. Aku menjawab bisa dan secepatnya akan pergi 

kesana. Telah 8 hari berlalu setelah pemakaman Flower. Kemarin selama 7 hari aku menemani 

makam Flower untuk mendoakan dan menemaninya terakhir kali sebelum bertemu kembali 

diakhirat nanti. Tidak lupa selama 7 hari berturut-turut setiap pagi dan sore aku membawakan 

bunga kesukaannya untuk diletakan dipusaranya. Puisi-puisi kenangan kami aku bacakan diatas 

pusaranya dan tidak lupa berdoa pada Tuhan agar kami dipertemukan lagi dialam kekal.

Rasanya Flower masih ada disampingku dan selalu tersenyum riang menggodaku, tapi 

hidup harus aku jalani. Seperti kata terakhir yang Flower katakan ‘jangan khawatir sayang’, 

itulah yang menjadi kekuatanku untuk tegar dan bisa menerima kepergian Flower. Tidak berasa 

aku telah sampai dirumah Flower yang dulu sering aku sebut rumah kue, karena bertingkat dan 

bentuknya bundar. Rumah ini terlihat sepi tidak seperti biasanya ketika Flower masih ada. Setiap 

aku datang pasti Flower telah menunggu diteras sambil melambaikan tangan kearahku.

“Will…” mamah Flower memelukku lembut sambil mengusap punggungku. “Kamu 

sudah tante anggap putra sendiri Will…” mamah Flower menangis dipundakku karena terkenang 

Flower putrinya. “Tante juga sudah Willy anggap mamah sendiri…” kataku membalas 

pelukannya. Terlihat mamah Flower begitu terpukul dengan kepergian putri satu-satunya yang 

sangat dia cintai dan Flowerpun sangat mencintai mamahnya. Mata tante Ika terlihat lebam, 

mungkin karena terus menangisi putrinya dan tubuhnya juga terlihat kurus. “Tante harus bisa 

menjaga kesehatan tante…” kataku mencoba memberi perhatian tentang kesehatannya. Mamah 

Flower hanya tersenyum sambil mempersilahkan aku duduk diruang tamu.

Tidak berapa lama mamah Flower keluar dari kamar Flower dilantai 2 sambil membawa 

sepucuk surat ditangannya. “Will, Flower pernah bilang bahwa dia sedang mencari pengganti 

untukmu dan pengganti dirinya untuk tante. Tante tidak mengerti dengan maksud Flower, tapi 

tante berharap kamu bisa mencari siapakah pengganti Flower itu. Agar tante bisa melihat Flower 

dalam diri pengganti tersebut, tante sangat kesepian dan merasa kehilangan putri tante yang 
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sangat tante cintai…”. Aku menunduk dan kemudian angkat bicara, “bagi saya cukup Flower 

seorang yang sangat tercinta”. Mamah Flower memberikan surat yang dipegangnya. “Seminggu 

sebelum Flower pergi…dia menitipkan surat ini untuk kamu…dia ingin surat ini diberikan ketika 

dia telah tiada…mungkin ini adalah wasiat terakhir darinya untukmu Will”. Aku mengambil 

surat tersebut dan membukanya.
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Dear My Honey

Jika surat ini sedang sayang baca, berarti Flo telah tiada dan telah ada disisi Tuhan yang Maha Kuasa. 

Jangan sayang tangisi kepergianku, karena Flo yakin pasti kita akan bertemu lagi. Jalani hidup secara maksimal dan 
tetaplah tersenyum, sesakit apapun itu Flo ingin sayang tersenyum. Flo sangat menyayangi, mencintai dan 
merindukan selalu Willy disaat apapun. Walaupun itu ketika Flo telah tiada, rasa itu tidak akan hilang sayang. Karena 
sayang adalah cinta pertama bagi Flo dan pujaan hati yang selalu inginkan tersenyum. Love u honey…

Titip salam buat mamah yang sangat Flo sayangi dan cintai, jaga mamah untuk Flo dan katakan kalau Flo saat ini 
baik-baik saja, jadi mamah jangan khawatir atas kepergian Flo. Flo telah menyiapkan seorang putri yang akan 
menggantikan Flo disisi mamah, pengganti itu akan menyayangi mamah seperti Flo menyayangi mamah. Agar 
mamah tidak kesepian dalam hidupnya, karena selama ini mamah tidak pernah sendiri hidupnya. Mamah selalu Flo 
temani dan dampingi kemanapun mamah pergi, jaga mamah yah sayang sebagai bukti Willy sayang sama Flo.

Tidak lupa Darto teman terbaik Flo yang selalu menjadi tempat becanda. Bilang sama Darto untuk dibotak lagi, karena 
dia lebih keren untuk dibotak. Darto selalu bilang pada Flo kalau Willy adalah pilihan terbaik yang Tuhan berikan untuk 
Flo. Maka dari itu, Flo selalu percaya pada Willy.

Sayang, kamu ingat Marisha? cinta terakhir Willy dan perempuan yang memuja Willy seperti Flo memuja Willy. Sudah 
sepekan ini Flo mencari Marisha, tapi tidak ada kabar tentangnya. Flo ingin Willy mencari Marisha dan menikah 
dengan Marisha. Marisha adalah pengganti yang tepat untuk Willy dan mamah. Flo ingin Marisha menjadi putri 
mamah dan istri Willy. 

Setelah Flo tau kalau umur Flo tidak bisa ditawar lagi pada Tuhan, Flo ingin menyadarkan Willy kalau ada perempuan 
lain yang mencintai Willy seperti Flo mencintai sayang. Telah terlalu lama Flo menahan rasa sakit pada kepala dan 
punggung hingga tidak terasa kalau Tuhan sedang memberikan extra waktu kepada Flo untuk menyelesaikan urusan 
Flo yang masih belum selesai. Ketika Flo telah tiada, maka urusan itu telah selesai dan saatnya bagi Flo untuk kembali 
kesisi Yang Maha Kuasa. Berarti Flo telah menemukan Marisha, walaupun ketika menulis surat ini Flo belum 
menemukannya. Dan Flo telah memberitahukan Willy tentang keberadaan Marisha, atau bisa juga Flo hanya memberi 
petunjuk. Tapi Flo tau kalau Willy pasti bisa menemukan Marisha, karena Willy berjodoh dengan Marisha seperti Flo 
dengan Willy.

Permintaan Flo yang terakhir adalah menikahlah dengan Marisha dan jadikan dia putri mamah sebagai pengganti Flo. 
Flo ingin Willy memiliki keturunan yang banyak dari Marisha dan memberikan cucu bagi mamah. Sebenarnya Flo 
ingin memberikan cucu dan keturunan, tapi Tuhan memanggil Flo lebih cepat. Flo ingin Willy berjuang dan 
meyakinkan Marisha untuk menikah dengan Willy, walaupun itu harus berjuang dengan keras dan mengakibatkan 
kelelahan yang begitu menguras keringat. Flo sangat marah ketika Willy membiarkan Marisha pergi 4 tahun silam dan 
tidak membuka kertas pemberian Marisha. Sayang apakah kamu tau kalau Marisha ingin Willy tetap tersenyum 
walaupun Marisha pergi untuk mengalah. Seperti Flo yang ingin Willy tetap tersenyum setelah ketiadaan Flo. Tidak ada 
yang lebih menyenangkan bagi Flo dan Marisha kecuali melihat Willy tersenyum.

Flower selalu mencintai Willy dan selamanya…

Kematian Tidak Bisa Memisahkan Cinta Ini

Biarkan Kita Berpisah Sesaat Untuk Bersatu Dalam Kekal

Jalani Hidup Secara Maksimal Dan Cintailah Bunga Ini

Bunga Ini Selalu Menyukai Senyum Indahmu

Selalu Tersenyum Walaupun Hidup Itu Sepahit Apapun

Sesakit Apapun, Bunga Ini Selalu Tersenyum Untukmu

Melihat Senyummu Adalah Kebahagian Bagiku
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SAAT TERAKHIR

ST12

Tak pernah terpikir olehku

Tak sedikitpun ku bayangkan

Kau akan pergi tinggalkan ku sendiri

Begitu sulit ku bayangkan

Begitu sakit ku rasakan

Kau akan pergi tinggalkan ku sendiri

Dibawah batu nisan  kini kau telah sandarkan 

Kasih sayang kamu begitu dalam

Sunggup ku tak sanggup ini terjadi

Karena ku sangat cinta

Inilah saat terakhirku melihat kamu

Jatuh air mataku menangis pilu

Hanya mampu ucapkan selamat jalan kasih

1 jam saja ku telah bisa cintai kamu dihatiku

Namun bagiku melupakanmu butuh waktuku seumur hidup

1 jam saja ku telah bisa sayangi kamu dihatiku

Namun bagiku melupakanmu butuh waktuku seumur hidup dinantiku
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CHAPTER III

RINDU

Tidak Kuasa

Menyingkirkanmu Dari Hati

Tidak Mampu

Menghilangkanmu Dari Kasih

Sebulan sudah kepergian Flower, dan sudah 2 minggu surat itu aku baca. Tante Ika selalu 

menanyakan bagaimana pencarianku akan Marisha sang pengganti Flower. Dan aku selalu 

menjawab, “sungguh tidak tega aku menepis semua kenanganku atas Flower yang selama ini 

menjadi bunga cintaku yang menemani dalam rindu”. Mamah juga selalu menghiburku dan 

menceritakan tentang masa SMA dulu, ketika aku memiliki 2 cinta yang pernah aku cintai. Tapi 

bagiku semua itu hanya kenangan yang tidak bisa aku putar ulang. Biarlah cukup hanya Flower 

cintaku seumur hidup. 

Tepat diawal bulan mei, Darto telah menyelesaikan kuliahnya dan sekarang lebih sering 

bertemu dengan aku yang juga telah selesai. “Will, tante Ika selalu menanyakan Marisha…dia 

sepertinya ingin kenal dengan Marisha, bagaimana menurutmu?”. Aku terdiam sejenak sambil 

menatap mesin otomatis penjual minuman. “Kamu lihat mesin penjual minuman itu? ketika kita 

memasukkan uang, maka yang keluar hanya satu. Menurut kamu apakah mesin itu bisa 

mengeluarkan dua ketika kita memasukkan uang?” aku tanya pada Darto sambil menatapnya. 

Darto sebentar melihat mesin itu dan kemudian menggelengkan kepalanya. “Mesin itu saja 

mengerti tentang arti dari sebuah cinta sejati, apakah kalian tidak bisa mengerti?” aku agak tinggi 

ketika mengatakan itu. Darto menatapku sebentar, “kamu itu tidak mengerti dengan apa yang 

kita maksud…”.
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“Will, sadarkah kamu kalau dulu pernah mencintai Marisha seperti mencintai Flower? 

Flower tau kalau Marisha adalah perempuan yang tepat untuk menjadi pengganti dari dirinya. 

Maka dari itu dia menyuruhmu mencarinya untuk memberikan senyuman padamu lagi, tidak 

seperti sekarang…kamu hanya menatap dan tersenyum sendiri didepan foto Flower dikamar 

kamu. Apa kamu sudah gila?” Darto agak emosi mengatakannya. Aku tidak enak hati dengan 

perkataan Darto, segera aku tinggalkan dia seorang diri. “Oke baiklah kalau itu keinginan 

kamu…besok aku akan pindah ke Jakarta, karena aku dapat panggilan kerja disana…nikmati 

hidupmu itu kawan!!!” Darto terlihat marah dan menatapku pergi meninggalkannya. 

3 minggu berlalu setelah kepergian Darto ke Jakarta dan sudah hampir 2 bulan setelah 

tiadanya Flower. Sudah lama aku tidak mengunjungi Flower, aku akan menengoknya besok dan 

kebetulan besok adalah hari jadi kami. Pagi-pagi aku berangkat dari rumah dan berpamitan pada 

mamah untuk pergi sebentar menjenguk Flower di Depok. Disepanjang perjalanan aku teringat 

begitu banyak kenangan yang telah kami lewati bersama. Entah itu yang lucu ataupun yang 

menegangkan, tidak terasa aku tersenyum dan menangis sendiri didalam mobil. Rasanya Flower 

masih ada bersamaku dan tetap setia disampingku dengan tatapan sendu dan senyum indahnya. 

“Owh Tuhan kenapa kamu renggut bunga cintaku yang baru saja akan aku nikahi…” aku 

memukul setir mobilku dengan keras karena kesal.

Tanganku memegang seikat mawar merah yang sangat Flower sukai dan setiap hari jadi 

kami, aku selalu membawanya untuk dihadiahkan pada Flower. Hari itu langit Depok mendung 

meratapi perpisahan kami dan ketidak bersamaan kami lagi didunia. “Hai Cantik…” aku 

tersenyum lembut didepan pembaringan terakhir Flower yang diatasnya tumbuh rumput hijau 

segar. Diatasnya batu nisan dari marmer bertuliskan ‘Bunga Ayu Kencana (FLOWER)’. Dialah 

cinta pertamaku yang selalu aku semai cintanya dalam rindu dan kasih. 

Bunga mawar yang merah merona aku letakkan tepat diatas batu nisan dan sebentar aku 

menatap pembaringan terakhir Flower. “Cintaku…kamu adalah satu dan satu-satunya bagiku dan 

hatiku…tidak ada yang lain dan tidak ada yang bisa menempati hatiku selain kamu”. Lalu aku 

mengambil sebuah kertas dari saku celanaku. “Disetiap hari jadi yang pernah kita lewati, aku 

selalu membawa seikat bunga mawar dan membacakan sebuah puisi untukmu…” aku membuka 

kertas itu didepan makamnya. “Tidak lupa hari ini pun aku akan membacakan sebuah puisi yang 

telah disiapkan sebulan yang lalu…”.
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RINDU

Cintaku…

Cinta yang satu dan satu-satunya

Pengisi hati dan pemberi kasih

Aku tebar rindu hari ini dalam genggam

Menyibakkan sayang yang tertunda

Membungkus kasih dalam kepalan Tuhan

Angin meniupkan seluruh rinduku

Daun gugur menyatukan hatiku

Menepis-nepis kegalauan untuk cinta

Rindu ini meluap menggenang hatiku

Seluruhnya aku tampung dalam doa

Biar Tuhan menyiramkan kasihNya

Kepada kekekalan rindu abadi

# # # # #

Sudah satu jam aku menemani pembaringan terakhir Flower sambil membersihkannya 

dari rumput liar yang iseng menumpang hidup. Langit Depok masih kelam diselimuti awan 

kelabu yang tak kunjung mencucurkan hujannya. “Willy…” tiba-tiba seseorang menyapaku dari 

belakang. “Owh tante…” ternyata mamah Flower juga berkunjung ke pembaringan Flower. 
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“Sudah lama?” Tanya tante Ika. “Sudah 1 jam lebih…” kataku sambil tersenyum ramah. Mamah 

Flower membawa taburan kelopak bunga yang ditaburkannya diatas pembaringan Flower, lalu 

menyiramnya dengan sebotol air yang telah beliau siapkan. Tidak berapa lama tante Ika terlihat 

khusyu mendoakan putrinya sambil terisak-isak menangis.

“Will, kemarin tante berbincang-bincang dengan Darto…katanya dia kesulitan mencari 

Marisha, apakah kamu bisa membantunya mencari Marisha?” tanya mamah Flower. “Bisakah 

tante tidak membicarakan hal itu disini…” kataku sambil menunjuk pembaringan Flower. 

Mamah Flower tersenyum, “Flower bukanlah tipe perempuan pencemburu yang posesif ketika 

hidupnya…dan tante yakin ketika dia telah beristirahatpun hal itu tidak berubah…tante tau 

bagaimana putri tante”. Aku menundukkan kepala sebentar untuk berpikir tentang kata itu, dan 

memang benar Flower bukanlah perempuan pencemburu. “Tapi saya merasa ini bukanlah tempat 

yang cocok untuk membicarakan Marisha tante…” kataku berkilah. “Tante memilih tempat ini 

karena tante ingin kamu berjanji didepan pembaringan Flower kalau kamu akan mencari Marisha 

dan menjadikannya istri kamu. Bukankah itu keinginan Flower? apakah semasa Flower masih 

mendampingi kamu, kamu pernah mengecewakan keinginan Flower? Willy mencintai Flower 

bukan? kalau Willy mencintai putri tante, kabulkanlah keinginan terakhir Flower. Kita sudah 

membaca bersama-sama surat wasiat terakhir dari Flower, dan sudah mengetahui isinya…lalu 

apa yang membuat Willy begitu berat mengabulkan wasiat terakhir dari Flower?”. Tante Ika 

tersenyum padaku dan mengelus pundaku. 

Aku duduk didepan pembaringan Flower dan berkata sendiri, “cintaku apakah kamu 

ingin aku mencari Marisha? tapi aku takut melupakan bunga cintaku…”. Tante Ika tersenyum 

melihatku bertanya pada pembaringan Flower. “Aku takut sayang…aku takut melupakan rasa 

cinta yang begitu besar ini kepadamu. Kamu taukan bagaimana dulu aku mencintai kalian 

berdua, aku ingin membuat kalian bahagia tapi yang aku lakukan hanya melukai kalian. Jujur 

aku juga masih rindu dengan Marisha yang pernah mengisi hatiku seperti kamu mengisi hatiku. 

Tapi aku ingin membahagiakanmu dengan cinta yang aku miliki, aku ingin kamu selalu 

tersenyum dan tersenyum indah penuh bahagia”. Tidak terasa aku meneteskan air mata, dan 

segera aku menyekanya karena Flower tidak senang jika aku bersedih untuknya. 

Tante Ika memegang bahuku dan berkata, “tante tau bagaimana kebingungan 

Willy…tante tidak bisa memaksakan Willy untuk mencari Marisha. Ehmmm…Willy sebaiknya 
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membaca kembali surat wasiat Flower, karena jawaban atas pertanyaan Willy kepada Flower 

telah terjawab di surat itu”. Mamah Flower kemudian pamit pulang kepadaku yang masih ingin

menemani pembaringan Flower. Hatiku agak gundah menerima kenyataan ini, kenyataan bahwa 

cinta pertamaku mengharapkan aku untuk mengejar cinta terakhirku. 

# # # # #

Sekitar jam 10 malam aku baru pulang dari Depok dan langsung masuk kamar tanpa mau 

berbincang-bincang dengan mamah atau ayah. Mamah mengetuk pintu kamarku, “Will tadi 

Darto telpon…katanya tolong hubungi dia sebentar, ada yang mau di tanyakan…”. Segera aku 

meraih hp yang tergeletak lemas dimeja dan menekan nomor Darto. 

“Will…” sapa Darto dari sebrang. “Apa kabar To?” aku coba ramah padanya, karena aku 

merasa bersalah atas pertemuan terakhir. “Baik…kamu bagaimana?” Tanya balik Darto. “Yah 

begini…gila…seperti yang pernah kamu bilang…” aku akhiri dengan tawa kecil. “Ah kamu 

masih saja suka becanda…” katanya dengan tawa. “Will tau tidak, kalau sekarang Fahmi bekerja 

di Jakarta juga dan Reza juga dinas di Tanjung Priuk…kamu gabung sini dong. Boring tau diam 

aja di Jatinangor…” Darto tertawa nyaring meledekku. “Boleh juga…nanti aku coba mencari job 

disana, mungkin ada yang menarik…”.

Beberapa saat Darto terdiam dan menarik nafas panjang. “Will…sebetulnya aku kesulitan 

mencari Marisha…tapi kamu jangan bersalah sangka dulu, aku mencari Marisha karena disuruh 

tante Ika yang sudah tidak sabar ingin bertemu Marisha. Sebenarnya aku tidak mau melibatkan 

kamu, tapi aku mengalami kesulitan mencari jejak Marisha…jadi terpaksa aku bertanya sama 

kamu, mungkin kamu tau dimana Marisha?”. Aku mengingat-ngingat sesuatu tentang apa yang 

pernah Flower berikan dan katakan padaku disaat terakhir. “Sebetulnya aku juga tidak tau…tapi 

Flower sepertinya memberikan beberapa petunjuk tentang Marisha” kataku mengabarkan ke 

Darto. “Apakah kamu berniat mencarinya bersamaku?” Tanya Darto. Agak hening sejenak 

karena aku juga masih bimbang, tapi dari obrolah tadi siang bersama Tante Ika ada benarnya 

juga. “Aku juga masih punya hutang dengan Marisha, ayo kita cari dia…”.
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PERTEMUAN 3 MENIT

Waktu Telah Menyingkapnya

Lebih Dalam Tapi Lebih Dangkal

Janji Haruslah Dilunasi

Biarkan Waktu Memutar Berkerlip

Akhirnya pekerjaan yang telah aku dambakan dapat diraih. Sekarang aku bekerja sebagai 

editor di Penerbit Rayon, perusahaan yang bergerak dibidang penerbitan. Hari ini aku pindah 

dari rumah tercinta yang tak pernah aku tinggalkan selama 23 tahun terakhir. Mamah dan ayah 

sedih melihat putra satu-satunya harus pergi merantau ke Jakarta dan meninggalkan mereka 

berdua di kampung halaman. Tapi aku berjanji pada mereka, kalau aku akan menjenguk mereka 

satu bulan sekali. 

Saat pindahan Darto membantuku mengemas barang-barang kedalam kardus. “Will ini 

bungkusan apa?” Tanya Darto sambil menunjukkan sebuah bungkusan yang dibalut kertas 

buram. “Owh itu…puisi cintaku…” jawabku. “Sebanyak ini…” Darto terlihat tidak percaya 

sambil melihat kembali bungkusan tersebut. “Kamu akan membawanya juga?” Darto masih 

penasaran. “Yups…bisa aku baca kembali dikala aku gundah dan kangen…” aku tersenyum 

padanya.

Sebuah foto besar sedang aku bungkus dengan kertas buram. “Will itu foto Flower?” 

tanya Darto. “Iya…aku tidak bisa meninggalkan foto kenangan ini disini…foto ini begitu special 

dihatiku dan hatinya…”. Darto tersenyum kepadaku sambil mengangkat sebuah kardus dan 

membawanya untuk dimasukkan kedalam mobil. “Sayang…hari ini aku akan menggapai impian 

yang telah aku bicarakan dulu sama kamu, dan aku juga akan menepati janjiku sebagai bukti 

bahwa aku cinta kamu. Aku akan mencari Marisha…semoga aku secepatnya bisa menemukan 

dia” aku berkata pada foto Flower yang sedang aku bingkis.

# # # # #

“Will…sekarang aku ga akan pernah kesepian lagi dirumah ini…setelah kamu pindah 

kesini kita akan lebih sering bertemu. Pagi, siang, sore dan malam kita akan selalu bertatap 

muka” Darto nyengir kearahku yang sedang menata kamar. “Yah gimana ga setiap waktu kita 

bertemu…wong kita sekarang satu rumah kontrakan…” kataku sambil menepuk bahunya. Kami 
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memang teman bersama, dikala Darto ada masalah aku selalu ada disampingnya dan begitupun 

jika aku ada masalah. Benar apa yang dikatakan Flower, kalau Darto itu teman terbaik. Dari TK 

sampai kerja kami saling mengisi satu sama lain, bagaikan adik kakak.

Sore harinya aku beristirahat dibelakang rumah, setelah seharian menata kamar aku ingin 

menghilangkan penat sebentar dengan minum teh hangat. Seruput sedikit sambil berpikir tentang 

apa yang Flower pernah tunjukkan padaku sebelum dia pergi. Flower saat itu menunjukkan jari 

manisnya dan menggambar sesuatu disapu tangan kesayangannya. Aku belum melihat secara 

seksama gambar apa yang ditulis Flower saat itu dengan darahnya. Sapu tangan itu aku gelar di 

atas meja, lalu aku mengamati gambar apa gerangan itu. Sekian lama sapu tangan itu aku tatap 

dan bolak-balik untuk mencari gambar apakah itu.

Tiba-tiba Darto mencomot teh hangatku dan menyeruputnya. “Sialan…” kataku sewot 

padanya. “Sorry…Aku hausssss” katanya dengan nada menjijikan. “Lagi lihat apa?” tanya Darto. 

“Ini…sapu tangan Flower…aku bingung sebenarnya ini gambar apa?” aku perlihatkan gambar 

darah itu pada Darto. Darto mendekati gambar itu dan melihatnya dengan teliti sambil 

membetulkan kaca matanya. “Kamu masih menyimpan kertas yang dari Marisha?” Darto 

meminta kertas itu. Setengah berlari aku masuk kedalam untuk mengambil kertas pemberian 

Marisha.

“Nah…coba kamu lihat Will!” Darto merapatkan gambar sapu tangan itu dengan gambar 

yang ada dikertas Marisha. “Ehmmmm…” aku masih bingung. “Ga keliatan?!!!...lihat baik-baik 

gambar ini sama…sama-sama gambar orang tersenyum…cuman yang disapu tangan agak hilang 

dibeberapa bagian gambarnya, mungkin karena digambar dengan darah jadi ketika mengering 

akan terkelupas. Apa maksud keduanya menggambar ini?” Darto garuk-garuk kepala sambil 

menatapku. “Flower menunjukkan jari manisnya sambil menunjuk gambar ini berulang-ulang…” 

aku mengambil kertas itu dan melihatnya lagi. “Mungkin maksud Flower, cincin pemberianku 

ada pada Marisha…” aku menatap Darto dan Darto tidak berkedip menatapku. “BENAR 

sekali!!!” dia melonjak sambil mengambil teh hangatku. “SIALAN!!!” kataku sambil menjewer 

kupingnya.

# # # # #

Darto sedang memasak sarapan pagi didapur dan aku baru selesai mandi. “Will…apa sih 

isi dari surat wasiat Flower? boleh lihat ga…” Darto menyodorkan 2 telor mata sapi plus nasi 

goreng. “Boleh…” aku kembali masuk kamar sambil siap-siap memakai pakaian. “Nih…” 
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kataku memberikan surat terakhir Flower ke Darto. Darto membacanya dengan seksama dan 

memegang kepalanya sambil menggosok-gosokkan tangannya dikulit kepalanya yang berambut. 

“Flower masih sempat becanda…” katanya sambil memberikan surat itu kepadaku. “Yahhhh kan 

kamu dari kecil sampai SMA selalu dibotak To…mungkin bagi Flower itu adalah jati diri kamu. 

Coba lihat sekarang kamu! rambut kamu ga sesuai sama kepribadian…” Darto terlihat melongo 

menatapku yang sedang menyuap nasi goreng. 

“Will…dimana kira-kira kita akan mencari Marisha?” Darto menyuap telor mata sapinya. 

“Ehmmm…bukankah ayah Marisha seorang tentara, kita tinggal mencari informasi keberadaan 

ayah Marisha aja…terus tinggal tanya deh sama ayahnya dimana Marisha sekarang…”. Darto 

mengacungkan jempolnya kearahku, “cerdas!!!”. “Habis pulang kerja aku tunggu kamu di Pulo 

Gadung yah…kita bareng-bareng ke Markas Komando Angkatan Daratnya…” kataku janjian. 

“Tunggu!!...kita ajak Reza…supaya ada chanel buat masuk kesana, jadikan prosesnya ga akan 

lama…” terang Darto. “Cerdas!!!” sekarang giliran aku yang mengacungkan jempol kearahnya.

Sekarang sudah pukul 3 sore, dan aku berdiri sendiri dihalte bis. Tidak berapa lama Darto 

datang sambil tersenyum, ada yang berbeda dengan Darto sekarang. “Wuihhhhhhh…keren 

bosssss” kataku sambil memegang kepala botaknya. “Hustttt malu, kaya anak kecil aja…” dia 

menepis tanganku yang memegang kepalanya. “Kamu mengikuti saran Flower juga akhirnya…” 

aku tersenyum padanya. “Iya…aku sekarang tau sebenarnya aku lebih cocok dibotak daripada 

dengan gaya rambut yang memusingkan” Darto tertawa lebar. “Mana Reza?” tanyaku karena 

dari tadi tidak melihat Reza. “Dia sudah nunggu kita di sana…Reza sedang memprosesnya 

sekarang” lega juga akhirnya setelah tau sedang diproses oleh Reza. Semoga aja kami bisa 

secepatnya bertemu Marisha.

Reza berjalan dengan gagah, seragam putih dengan topi angkatan lautnya begitu keren 

dilihat. “Keren bossss…” kataku sambil menyapa Reza. “Bisa aja kamu Will…” dia tersenyum 

kepadaku, tapi beberapa saat kemudian dia merubah mimik wajahnya. “Kenapa Za? kamu ga 

dapat kabar ayah Marisha…” tanyaku. “Bukan begitu Will…duduklah dulu!” Reza 

mempersilahkanku duduk di kursi tunggu. “Aku bingung harus bilang apa Will…” Reza 

mentapku dan Darto menatap Reza. Reza mengeluarkan secarik kertas dari saku bajunya. 

“Mungkin ini bisa memberikan kabar tentang Almarhum Mayor Setia Budi…atau ayah 

Marisha…” mendengar Reza menyebut ayah Marisha dengan almarhum sontak saja kami berdua 

terkejut. 
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“Almarhum Mayor Setia Budi terakhir bertugas di Aceh…dan 3 bulan setelah 

pemindahannya, beliau ditembak saat berada dimarkasnya. Jenazahnya dimakamkan disana, dan 

menurut informasi yang aku dapat putrinya menetap di Aceh. Tapi ada kabar terbaru, kalau uang 

tunjangan Almarhum selalu diambil di Jakarta oleh putrinya. Yah putri dari Almarhum adalah 

Marisha…” Reza menjelaskan kabar itu dengan jelas, tapi aku agak tidak percaya sambil 

membaca kertas tersebut. “Apakah Marisha punya saudara Will?” tanya Darto membangunkanku 

dari lamunan. “Tidak…setauku Marisha tidak memiliki saudara di Aceh atau di Bandung…” 

Darto menatapku dan aku balas menatapnya. “Marisha sekarang sebatang kara?” tanya Darto 

dengan tatapan berduka. Reza melirikku dan aku menatap dinding hijau sambil menerawang 

bagaimana keadaan Marisha sekarang.

“Seluruh data yang ada di kertas itu adalah rahasia, jadi kamu harus mengingatnya dan 

menghilangkan bukti kertas tersebut” Reza menjelaskan prosedurnya. “Oke…” lalu aku 

membakar kertas itu disaksikan Reza dan Darto. Reza pamit pergi karena dia harus kembali ke 

asrama, tinggalah aku dan Darto saling tatap didepan gerbang. “Bagaimana keadaan Marisha 

sekarang yah Will?” Darto membuyarkan lamunanku. “Benarkah dia tidak punya sanak saudara 

didunia ini?” Darto bertanya lagi. Aku menggelengkan kepala, “ayah Marisha pernah bilang 

kalau mereka tidak punya saudara…”. Darto tertunduk lesu, “Kasihan Marisha Will…”. 

Kepalaku mengangguk, “Kita harus segera menemukannya…”. Darto menatapku dengan yakin 

dan mengangguk tanda iya. “Uang tunjangan itu setiap bulan selalu diambil Marisha di daerah 

Salemba…berarti kita harus kesana dan menanyakannya” kataku pada Darto.

Malam itu juga kami langsung ke tempat yang ditunjukkan kertas tersebut. “Pa…apakah 

benar disini tempat pengambilan uang tunjangan pensiun tentara?” tanyaku pada penjaga loket. 

“Iya benar…silahkan isi form yang disana lalu serahkan kesini untuk diproses…dan uangnya 

akan cair dalam waktu 10 menit” katanya sambil melihat jam ditangannya. “Bukan pa…kami 

bukan bermaksud untuk mengambil uang pensiun…kami Cuma mau bertanya, apakah bapa 

kenal dengan Marisha?” kataku menerangkan. Penjaga itu menatapku dan Darto penuh curiga. “3 

bulan yang lalu juga ada perempuan yang bertanya tentang Marisha…siapa kalian? dan ada 

maksud apa menanyakannya?” penjaga itu memutar-mutar kumis tebalnya. “Kami teman SMA 

Marisha pa…dan perempuan yang bertanya 3 bulan yang lalu itu tunangan saya…” terangku 

pada penjaga seram itu. 
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“Lalu kenapa kamu tidak menanyakan keberadaan Marisha kepada tunanganmu?” tanya 

penjaga itu dengan bertolak pinggang dan tangan kanannya masih memelintir kumisnya. 

“Ehmmm…tunangan saya…sudah meninggal pa…dan tidak sempat memberitahukannya…” 

kataku dengan wajah sedih. Penjaga tersebut langsung berubah raut wajahnya, dari 

menyeramkan menjadi bersedih dan ikut berkabung. “Ehmmm maaf de…saya kira nona cantik 

yang waktu itu datang kesini masih sehat walafiat…saya turut berduka cita…” katanya dengan 

wajah bersedih yang jelek dengan kumis tebalnya yang suka dia pelintir. 

Penjaga tersebut berjalan menghampiri lemari arsip di kantornya. “3 hari lagi kamu 

kesini…” katanya singkat sambil menutup lemari arsip itu dengan keras. “Loh ko lama pa…” 

kata Darto menanyakan kenapa harus sampai 3 hari untuk mengetahui alamat Marisha. “Ini 

bukan kantor catatan sipil…ini kantor persatuan veteran tentara nasional Indonesia…ngerti kamu 

de?!” wajah seramnya kembali muncul sambil disodorkan dekat dengan wajah Darto. “Lalu apa 

bedanya pa?” kata Darto dengan gemetar. “Kamu ga bisa mendapatkan alamat Marisha 

disini…karena ini bukan kantor catatan sipil, tempat ini hanya dipakai para veteran untuk 

berkumpul atau untuk mencairkan tunjangan…”. Darto mundur beberapa langkah, karena 

penjaga tersebut semakin mendekatkan wajahnya. “Berarti Marisha akan kesini 3 hari lagi pa?” 

tanyaku dengan cepat. “Iya…” jawab singkat penjaga berkumis tebal tersebut sambil 

mendekatkan wajahnya kearahku.

# # # # #

Aku gelisah menunggu hari esok, ditempat kerja aku tidak fokus dengan pekerjaan yang 

menumpuk. Sambil membolak-balik kertas editan aku menatap foto Flower yang ada dimejaku. 

“Selangkah lagi aku akan bertemu dengan Marisha sayang…” ketika aku berkata seperti itu pada 

foto Flower tiba-tiba telpon kantorku berdering mengagetkan. “Hallo…” ternyata Darto yang 

menelpon. “Apa botak?!” kataku agak kesal. “Aku agak tegang menunggu hari esok…kamu?” 

ternyata Darto juga tegang menunggu hari esok. “Kamu kira aku juga tidak tegang?! aku tegang 

setengah mati tau nunggu hari esok…” kataku dengan nada jutek. “Ehmmmm pantes aja kamu 

esmosiiiii…udah dulu yah, ada bos nih…” seenaknya aja Darto menutup telpon.

Dirumah aku duduk didepan foto Flower yang terpasang di dinding. “Apa yang harus aku 

bilang sama Marisha sayang? aku agak nervous…sudah lama aku ga bertemu dengan dia 

sayang…”. Tiba-tiba Darto menerobos masuk kamarku. “Will…” dia langsung memburuku dan 

duduk disampingku. “Kira-kira apa yang akan kita katakan nanti sama Marisha? apa tidak terlalu 
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frontal kalau bilang langsung ke intinya…”. Karena kesal aku langsung menjewer kupingnya. 

“Kalau masuk itu toh ketuk pintu dulu…main terobos aja kaya angkot…”. Darto hanya nyengir

saat aku jewer kupingnya. “Emang kamu lagi ngapain?” tanya Darto sambil cengengesan. “Aku 

lagi bicara sama Flower…” aku menunjuk foto Flower yang terpasang didinding. “Owh…maaf 

yah Flower sudah mengganggu perbincangan kalian…” kata Darto sambil tersenyum.

Sekitar jam 7 pagi kami sudah menunggu dikantor itu. Kata penjaga kantor, Marisha akan 

datang tepat pukul 8 pagi setiap bulan pada tanggal 5. Penjaga kantor berkumis tebal itu melihat 

kami berdua tanpa senyum. Kami membalas tatapannya dengan senyuman dan anggukan kepala. 

Bukannya membalas, penjaga itu malah acuh tak acuh mencuekkan kami yang duduk diruang 

tunggu. “Aku cukur juga tuh kumisnya…” sewot Darto sambil berbisik. “Hustttt…kalau 

kedengaran kamu bisa dicincang tau…” kataku sambil menyuruh Darto diam. Kantor itu lama-

lama semakin ramai dengan yang datang untuk mencairkan uang tunjangan atau sekedar ingin 

berkumpul dengan veteran yang lain. 

“Sudah jam 8…” Darto menunjukkan jam tangannya. “Iya…mungkin sebentar lagi…” 

kataku meyakinkan Darto dan bersiap-siap. Tidak berapa lama datang seorang perempuan 

menggunakan switter dan tas yang diselendangkan dibahunya. Perempuan itu memakai sepatu 

kats, sepatu kats adalah kesukaan Marisha. Seketika itu juga aku terus menatap perempuan 

tersebut dengan seksama, apakah benar dia Marisha?. Wajahnya tidak bisa aku lihat, karena dia 

sedang membelakangi kami sambil mengisi berkas form disebrang. “Will mana Marisha…ko 

jam segini belum datang?!” Darto masih saja belum sadar dengan apa yang sedang aku 

perhatikan dari kejauhan. “Husstttttt…Diam!!!” kataku menyuruh Darto diam. Darto diam dan 

memperhatikanku yang sedang memperhatikan seorang perempuan dikejauhan.

“Marisha Wil?!” kata Darto sambil menunjuk perempuan itu. Sekarang aku bisa melihat 

wajah perempuan itu, wajah itu telah banyak berubah tapi satu yang tidak bisa aku lupakan 

senyumannya. Penjaga yang kemarin kami ajak ngobrol melihat kearah kami, lalu dengan 

matanya dia menunjuk kearah perempuan yang sedang berbincang dengan taller. “Marisha!!!” 

Darto menunjuk kearah perempuan tersebut sambil melihat penjaga berkumis tebal tersebut. 

Penjaga itu mengangguk untuk membenarkan. “Will benar itu Marisha katanya…” Darto masih 

saja mengoceh, aku menyuruhnya diam dan menunggu apa yang dilakukan Marisha selesai.

Tidak lepas aku menatap perempuan tersebut yang katanya Marisha. Bagi aku Marisha 

yang sekarang agak berbeda dengan Marisha yang dulu aku kenal. Tubuhnya lebih langsing dan 
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tinggi, tatapan matanya lebih tajam dan warna kulitnya lebih putih. Tapi senyumannya tidak 

pernah bisa aku lupakan, senyuman yang tulus tanpa beban pemberi warna dalam hidupku. 

Marisha tidak sadar kalau sekarang dia sedang diperhatikan oleh aku dan Darto, teman lamanya. 

“Ayo Will sapa dia!” kata Darto sambil mendorongku. “Santai dulu To…biarkan urusannya 

selesai dulu…” kataku sambil diam memperhatikan Marisha dari tempat dudukku. Marisha 

sekarang sedang duduk menunggu untuk dipanggil oleh taller.

“Marisha!!” namanya dipanggil oleh teller. Marisha menerima uang dari teller lalu 

menghitungnya kemudian tersenyum. Uang itu dia masukkan kedalam dompet yang ada ditas

selendangnya. Marisha berlalu keluar ruangan, sepertinya dia berniat untuk pulang. Aku segera 

berdiri dan berjalan dibelakangnya mencoba mengikuti. Darto pun berjalan mengikutiku yang 

sedang mengikuti Marisha dari belakang. Ketika semakin dekat, aku bermaksud menyapanya 

tapi kejadian yang tidak terduga malah terjadi.

Marisha secepat kilat membalikkan badan dan memukul perutku keras. 

BUKKKKK…”uhffttttt!!” aku menahan nafas karena perutku terasa sesak. Seperti 4 tahun silam, 

pukulan Marisha masih bertenaga dan tepat mengenai ulu hatiku. “Kalian mau nyopet yah!!!” 

kata Marisha sambil bersiap memukul Darto. “Tunggu!!” walau masih merasakan sakit aku coba 

menghentikan Marisha yang akan kembali menyerang. “Apa kamu tidak mengenal kita?? ini 

aku…” kataku sambil menunjuk wajah dengan tangan memegang perut yang agak sesak karena 

dipukul tiba-tiba. “Marisha ini kami? apa kamu lupa…” Darto mencoba menerangkan kepada 

Marisha. “Ehhh…Willy…Darto…” Marisha terkejut melihat kami berdua ada didepannya.
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sesaat sebelumnya untuk selamanya

cinta terakhir selalu berawal tepat terkenang

tidak ada yang terubah dengan rindu

rasa ketika jatuh menimpa cintamu

menghilangkan penyesalan dan membuka 

menitik beratkan kasih terkenang

dirimu memang dirimu

waktu tidak bisa membungkusnya berubah

biar rentang waktu memanjang

biar pertemuan melebar lama

kau tetaplah kau yang kau

masih berasa dan terasa inilah kau

yang terakhir dan sekarang terkejar
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CINTA TAK BERBOHONG

Tiada kata seindah Bahagia

Tiada rindu setulus cinta

Tiada sayang secantik senyum

Sungguh indah memandangmu

“…Tidak menyangka aku bisa bertemu kalian disini…” Marisha terlihat masih kaget dan 

tidak percaya kalau kami ada didepannya. Darto hanya tertawa menimpalinya dan aku hanya bisa 

tersenyum bingung. Entah apa yang harus aku katakan pada Marisha, apa harus langsung ke 

intinya?. Bagaimana kalau dia sudah memiliki suami atau tunangan? bisa-bisa akhirnya tidak 

nyaman. Marisha duduk berhadapan dengan kami, jarak aku dengannya hanya terpaut 50 cm 

yang dipisahkan sebuah meja persegi. Pikiranku terasa kembali ke momen ketika Marisha dan 

Flower masih satu meja denganku. 

“Bagaimana kabarmu Will?” tanya Marisha sambil melirikku. “Owh…baik…yah baik” 

kataku sedikit canggung karena sudah lama kami tidak bertemu. Darto hanya senyum-senyum 

melihatku gugup didepan Marisha. “Wow…aku masih tidak percaya bisa bertemu kalian…ini 

sungguh…sungguh aneh rasanya. Hampir 5 tahun kita tidak bertemu dan berbincang…dan 

sekarang kalian ada disini, malah aku hampir memukul kalian…” Marisha tertawa sambil 

matanya menunjukkan kekagetan luar biasa. Darto ikut tertawa bersamanya dan aku hanya bisa 

senyum-senyum kecil karena masih canggung.

Marisha mengambil gelas dan meminum orange jus kesukaannya. “Masih…masih 

sama…” kataku sambil menunjuk gelasnya gugup. “Ehmmm…” Marisha menunjukkan wajah 

heran atas perkataanku. “Kamu…masih suka orange jus seperti dulu…” kembali aku menunjuk 

gelasnya. “Owh…iya…ini favoritku…” senyum Marisha selalu menghiasi bibir indahnya. 

“Bagaimana kabarmu? dari tadi kami belum mengetahui kabarmu…” Darto tersenyum sambil 

menatap Marisha. “Ehmmm…baik…yah begini ini, mahasiswa tahap akhir yang belum bisa 

menyelesaikan kuliahnya…mungkin karena sibuk bekerja…” senyum itu selalu lembut aku lihat. 

Darto menyentuh tanganku yang dingin karena gugup dan berbisik. “Ayo cairkan 

suasananya…” kata Darto setengah berbisik. “Ada apa?” tanya Marisha yang aneh melihat 

gelagat kami. “Owh tidak ada apa-apa…” kata Darto sambil membetulkan duduknya. 
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“Ehmmm..kuliah dimana?” aku menatap sebentar Marisha lalu mengalihkan pandangan. “Aku 

sekarang masih kuliah di UI…ngambil jurusan akutansi…” mendengar kata-kata Marisha aku 

cukup kaget. “Kaget yah aku mengambil jurusan yang sama dengan Flower…” kata Marisha 

sambil menatapku dengan senyuman melekat dibibirnya. 

“Bagaimana kamu tau Flower mengambil jurusan itu?” aku bertanya kenapa Marisha 

mengetahui jurusan Flower. “Ehmmm…4 bulan yang lalu Flower datang kesini…yah 

disini…aku mengobrol dengannya…” kata Marisha sambil meyakinkan kami tentang restoran 

ini. “Dia banyak cerita tentang hubungan kalian…” terlihat Marisha tersenyum menggodaku. 

“Aku tau…kamu kesini mau memberikan undangan pernikahan kaliankan…” kembali Marisha 

menggodaku. “Flower bilang kalian sudah tunangan dan setelah selesai kuliah akan segera 

menikah…ehmmm aku jadi senang mendengarnya”. Ternyata Marisha belum tau kalau Flower 

sudah tiada, Darto tidak berhenti menatap Marisha sambil tersenyum. Sebenarnya aku juga ingin 

tau apa yang dibicarakan mereka berdua ditempat ini 4 bulan yang lalu.

“Apa yang kalian perbincangkan disini?” tanya Darto mendahuluiku. “Ehmmm 

banyak…yah kebanyakan tentang hubungan kalian…” Marisha tersenyum kearahku. “Apa ada 

yang special kalian bicarakan?” aku mulai angkat bicara. “Iya ada…” kata-kata Marisha terlihat 

agak canggung. “Sekitar 2 jam kami berbincang-bincang…tapi diakhir perbincangan Flower 

memberikanku sebuah cincin” Marisha menunjukkan sebuah cincin yang ada dikalungnya. “Aku 

tidak tau apa maksudnya…tapi dia menyuruhku untuk menjaganya…” Marisha mengusap-usap 

cincin emas yang aku berikan kepada Flower. “Owh iya…mana Flower? apa dia tidak ikut 

dengan kalian?” tanya Marisha sambil menatapku.

Aku dan Darto menunduk tanpa berani melihat Marisha. “Eh…ada apa? apa Flower 

sakit?...memang dia bilang sedang sakit ketika kemarin bertemu, tapi dia tidak mau 

mebicarakannya…”. Aku menatap Marisha dan menatap Darto kemudian, Darto malah balik 

menatapku dibarengi Marisha yang juga menatapku. “Sebenarnya…sebenarnya…sebenarnya 

Flower…Flower…” aku tidak mampu untuk mengatakannya. “Kenapa Flower?” Marisha agak 

cemas menunggu perkataanku. “Flower…Flower sudah…sudah tiada…” Marisha menatapku 

dengan tatapan tidak percaya dan dia berdiri dari kursinya. 

# # # # #

“Kenapa Flower tidak membicarakannya saat itu kalau dia sakit keras?” Marisha masih 

tidak percaya dengan apa yang aku dan Darto ceritakan tentang sakitnya Flower. Mata Marisha 
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memerah karena sedih temannya telah meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Tidak terasa air 

matanya meleleh keluar dan dia segera mengusapnya dengan cepat memakai punggung tangan. 

“Teman terbaikku…aku akan selalu mendoakanmu, semoa kamu berada disampingNya…dan 

selalu disayangiNya…” aku jadi sedih ketika Marisha berdoa. Darto juga ikut sedih 

mendengarnya, semua ini terasa begitu berat. Kehilangan seorang teman yang begitu peduli dan 

selalu menjadi pelepas beban kita adalah hal yang benar-benar tidak bisa dipercaya. 

Beberapa saat Marisha banyak bertanya tentang bagaiman detik-detik terakhir Flower 

tiada dan sepertinya dia masih shock dengan kehilangan seorang teman. “Flower bahagia…dan 

dia menginginkan kita untuk tidak menangisinya…” kataku menceritakan. “Aku tidak akan 

pernah menangisinya…dia memang perempuan yang tabah dan kuat…” Marisha tersenyum 

kepadaku dan Darto sambil mengusap air matanya yang meleleh dari kelopaknya. “Maaf aku 

tidak bisa lama menemani kalian…” kata Marisha sambil berdiri untuk pamit pergi. Sebelum 

pergi Marisha memegang tanganku dengan lembut, “Kamu beruntung pernah memiliki 

perempuan yang begitu kuat dan tabah seperti Flower. Aku turut berduka atas kepergiannya…” 

kemudian Marisha pergi sambil melambaikan tangan kepada Darto.

Darto menatapku sambil berdiri dan aku melamun terduduk memikirkan Flower. 

“Bagaimana sekarang?” tanya Darto sambil mengambil posisi duduk. “Mari kita pulang…” 

kataku mengajaknya pulang. Penat sekali rasanya, seharian ini penuh gejolak jiwa yang begitu 

banyak menguras memoriku. Rasanya nyaman jika aku sandarkan kepala ini dibantal empuk dan 

tertidur sambil menatap foto Flower didinding kamarku. “Sebentar yah…aku ke toilet dulu…” 

Darto pergi ke toilet dengan terburu-buru. Angin siang ini agak canggung untuk bermain dengan 

pohon cemara yang aku tatap.

Ditaman kampus UI aku menunggu Darto yang belum juga kembali dari toilet. Sambil 

menatap bunga teratai yang mengambang didanau, aku melamun memikirkan Flower dan 

kenangan yang pernah kami lewati bersama. “Kamu Willy bukan?” seorang pria bertubuh tinggi 

gagah menatapku dengan tanya. “Iya…” kataku sambil berdiri. “Ehmmm…sudah lama kita tidak 

bertemu…” pria itu tersenyum, senyuman itu rasanya pernah mengenalnya. “Siapa yah?” kataku 

mencoba mengingat-ingat siapa pria ini. “Jhony…” dia mengulurkan tangannya sambil berkata 

Jhony, aku agak kaget mendengarnya benarkah ini Jhony yang pernah berkelahi denganku.

# # # # #
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Jhony yang sekarang terlihat lebih ramah dan supel, dia banyak senyum tapi ciri khas dari 

senyumnya tidak pernah hilang. Senyuman sinis namun sedikit dia tutup dengan keramahannya 

dalam berbicara. “Apa kabarnya sekarang Will?” tanya Jhony sambil ikut duduk disampingku. 

“Baik…kamu bagaimana? kamu banyak berubah yah…” aku takjub melihat perubahan pada 

dirinya. Jhony tertawa mendengarku berkata seperti itu, “yah…baik…”. “Dulu memang aku

seperti ini…hanya kamu belum mengenalku saja…kita cuman bertemu dua kalikan saat itu. 2 

kali dan dua-duanya dalam perkelahian…jadi kamu hanya mengenalku sebagai seorang yang 

emosi dan petarung” Jhony tertawa kembali. Aku jadi ikut tertawa mendengar cerita Jhony. 

“Aku masih penasaran dengan pertarungan kita…skornya masih 1-1 bukan?” Jhony melirikku. 

Aku hanya mengangguk membenarkan perkataan Jhony.

“Will…kurang lebih 4 bulan yang lalu aku bertemu Flower diparkiran kampusku”. 

“Eh…kamu juga kuliah disini?” aku kaget Jhony kuliah di UI seperti Marisha. “Iya…aku 

mengambil jurusan Antropology disini…aku kira Flower cerita sama kamu…”. Aku hanya 

menggelengkan kepala. “Flower semakin cantik saja yah?” Jhony tersenyum dan melirikku 

dengan sudut matanya. “Tapi tenang saja Will…aku ga akan mengganggu hubungan kalian lagi 

ko…aku juga sudah punya pacar, jadi no fight again…”. Aku hanya tersenyum dan menatap 

danau yang mulai dipenuhi belibis air. 

“Flower banyak cerita tentang hubungan kalian…sepertinya dia bahagia menjalani 

hubungan dengan kamu…syukurlah, berarti perkataanku 4 tahun silam aku tarik kembali”. Jhony 

tertawa sambil menepuk bahuku. “Flower cerita apa lagi?” aku coba mencari tau apa yang 

Flower tinggalkan pada Jhony. “Ehmmm…tidak banyak…soalnya kami hanya mengobrol 

sekitar 30 menitan…”. “Ada yang special dia bicarakan?” kembali aku coba menanyakan pada 

Jhony. “Apa kamu cemburu?” Jhony menatapku dengan agak keras. “Tidak…bukan itu 

maksudku…aku hanya ingin tau apa Flower membicarakan hal penting dengan kamu” aku 

menggelengkan kepala.

“Flower tidak banyak bicara saat itu…dia hanya menanyakan kabarku dan kenapa 

menghilang waktu itu. Aku bilang padanya kalau aku tidak sanggup melihat orang yang begitu 

special dan cintai bersama dengan pria lain…so aku menghindar dari kalian dan memutuskan 

untuk pindah sekolah ke Jakarta. Tapi sekarang aku sudah mengerti…seharusnya aku turut 

berbahagia melihat orang yang aku sayangi dengan seluruh jiwa ragaku bahagia disampingmu” 

Jhony tersenyum sambil menepuk pundakku beberapa kali. 
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Tidak berapa lama Darto kembali dari toilet, “hey…lama yah nunggunya?!”. Darto 

mengambil posisi duduk disebelahku yang lain tanpa sadar kalau ada Jhony disampingku yang 

lain. “To, kenalin nih…” aku menyikut tangan Darto sambil menunjukkan Jhony yang ada 

disebelahku. “Owh maaf…Darto!” Darto menjulurkan tangannya untuk menjabat Jhony. 

“Jhony…” balas menggapai tangan Darto. Darto terlihat agak kaget mendengar kata Jhony, 

“Jhony…Jhony yang dulu!”. Darto menatapku tanpa bisa melepas pegangan tangannya dengan

Jhony. “Iya…yang dulu pernah membuat aku babak belur…” kataku tersenyum kepada Darto 

dan Jhony pun tersenyum. “Ya ampun…terus sekarang kalian mau berkelahi lagi?” Darto 

terlonjak berdiri dari tempat duduknya. “Yah nggalah…” sahut Jhony sambil tertawa melihat 

tingkah Darto yang aneh.

“Gimana kabarnya sekarang nih? hebat yah sekarang…” Darto terlihat langsung akrab 

dengan Jhony. “Bisa aja…yah gini…lumayan agak baik…” kata Jhony menggoda Darto dengan 

mengeluarkan otot-ototnya. “Gile yah kamu…makin hebat aja…” Darto berdecak kagum 

melihat otot Jhony. “Maklumlah tuntutan pekerjaan musti gini…”. “Owh udah kerja…memang 

kuliahnya dah beres?” tanya Darto. Jhony tersenyum, “belum…aku kuliah sambil kerja…yah 

kaliankan tau kalau aku ga punya apa-apa, tidak seperti kalian”. Darto terlihat agak malu dengan 

pertanyaannya tadi. “Ah…kamu bisa aja Jhon…kita juga sama, ga punya apa-apa…” kataku 

coba merendah. 

“Will kapan kalian nikah? jangan lupa undang aku yah…” kata Jhony menggodaku 

dengan sikutnya. Aku merasa tidak tega harus bilang ke Jhony kalau Flower, perempuan yang 

sangat dia cintai telah meninggal. Mungkin dia akan bersedih sehebat aku jika mengetahuinya, 

karena kami memiliki perasaan yang sama terhadap Flower. “Kapan?” Jhony menunggu jawaban 

dariku. Darto melirikku dengan ekor matanya, aku hanya tersenyum membalas ucapan Jhony. 

“Ehmmm kalian takut yah aku merusak pernikahan kalian…” Jhony terlihat agak sedih ketika 

bicara seperti itu. “Bukan…bukan itu maksud saya Jhon…kamu juga sama teman kami, tapi ada 

hal yang begitu berat untuk aku katakan sama kamu”. “Apa?” Jhony menatapku tajam. Aku 

melirik Darto dan menyikutnya untuk bicara pada Jhony, “jangan aku…aku tidak sanggup”. 

Hanya itu jawaban Darto atas sikutan aku. “Ada apa sih?” Jhony terlihat agak penasaran dengan 

tingkah kami.

Lama aku menatap Jhony dan melihat kalau dimatanya masih ada cinta yang 

ditunjukkannya untuk Flower. “Jhon…apa kamu masih mencintai dan menyayangi Flower 
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seperti dulu?” aku tanyakan tanpa mengalihkan pandangan dari matanya. “Apa karena itu kamu 

tidak mau mengatakan tanggal pernikahan kalian?” Jhony malah balik bertanya. “Jawab saja!” 

kataku coba meyakinkannya untuk menjawab secara jujur pertanyaannya. Beberapa saat Jhony 

melihat Darto yang tertunduk dan melamun diujung tempat duduk. “Aku…tidak akan pernah 

melupakan perempuan yang begitu lembut hatinya selembut Flower…tatapannya yang selalu 

menyemangatiku dan mengatakan kalau aku bisa dan sanggup…dan ucapannya yang selalu 

ramah tanpa membedakan diriku dengan teman-temannya yang lain, walaupun dia tau kalau aku 

hanyalah seorang yang tidak berada…”. Jhony balas menatapku dan memegang bahuku. “Aku 

tidak akan pernah bisa melepaskan cintaku padanya Will…sampai saat ini pun aku masih 

berharap tentang dirinya” Jhony terlihat malu dengan kata-katanya. “Maaf jika itu mengganggu 

perasaanmu…” Jhony minta maaf karena masih mengharapkan Flower walaupun dia tau kalau 

itu hanya sebuah mimpi.

“Jhon kalau kamu mencintai Flower…Flower sangat tidak suka kalau dirinya 

dikhawatirkan…kamu pasti tau itu”. Jhony mengangguk tanda dia tau kalau Flower bukanlah 

tipe orang yang ingin ditangisi dan dikasihani. “Flower pernah bertanya tentang kabarmu…dia 

sepertinya kangen dengan temannya…” Jhony tersenyum mendengar ucapanku. “Kabar ini 

mungkin agak sedikit berat untuk kita berdua dan semuanya dengar…” aku menatap Jhony untuk 

meyakinkannya. Darto matanya mulai berkaca-kaca dan tidak sanggup untuk mendengarkan 

pembicaraan kami berdua. Jhony membalas tatapanku tanda dia siap mendengarkan kabar 

Flower. Aku menarik nafas sebentar untuk menenangkan diri. “Jhon…Flower sudah meninggal 

dunia 4 bulan yang lalu…” Jhony kaget setengah mati, wajahnya berubah pucat dan tidak 

percaya dengan kabarku. “Kamu jangan bercanda Will…” Jhony menarik kerahku. “Apa aku 

pernah bercanda tentang Flower padamu? aku tidak setega itu untuk menjadikan Flower sebagai 

bahan becanda…”. Jhony duduk lemas tidak berdaya sampai tidak habis pikir kalau 4 bulan yang 

lalu adalah pertemuan terakhirnya dengan Flower. 
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Bukan Seorang

Hatimu bukanlah milikku seorang

Jauh disana masih ada yang memujamu

Seperti aku memuja dirimu

Dia memujamu dengan segenap hatinya

Jika aku bersedih melihat kesakitanmu

Dia pun bersedih menyaksikannya

Gelisah dia menunggu kebahagiannya

Bahagia melihatmu bahagia

Aku mendoakan kebaikan untukmu

Dia pun berdoa penuh khusyu untukmu

Aku tersenyum melihatmu bahagia

Dia pun bahagia melihat senyummu

Hal yang berbeda hanya satu

Aku dicintaimu

Dia mencintaimu

Tapi itu sebuah kebahagian baginya
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CHAPTER IV

KEHILANGAN

Jhony seperti tidak bisa mengontrol emosinya, dia kelihatan sangat terpukul dengan kabar 

kepergian Flower. Pria mana yang mampu kehilangan orang yang begitu sangat dia cintai 

melebihi dirinya sendiri. Darto dan aku coba menenangkan Jhony yang masih menatap kosong 

kedepan, matanya memerah dengan dicelah-celah terlihat air mata meleleh keluar. “Aku…aku 

tidak menyangka…membayangkannya saja aku…tidak pernah. Ini lebih menyakitkan dan sulit 

diterima…dibandingkan melihat Flower memilihmu” Jhony menatapku dengan matanya yang 

sudah basah dengan air mata. “Bolehkah aku berkunjung ke tempat istirahat Flower yang 

terakhir?” Jhony tidak lepas menatapku.

Taxi membelah keramaian jalanan dengan meliuk-liuk diantara kendaraan yang lain. 

Darto duduk didepan sambil sesekali melihat kami yang dibelakang. Jhony menatap keluar 

jendela dengan air mata yang masih mengalir meluapkan kesedihannya. Aku hanya terpaku 

menyaksikan kesedihan Jhony disampingku. “Apakah Flower bahagia disaat terakhirnya?” Jhony 

membuka suara. “Dia bahagia…senyuman selalu menghiasi bibirnya…walaupun hari itu dia 

merasakan kesakitan yang hebat…”. Jhony menyeka air mata yang ada dipipinya, 

“Flower…adalah hal terakhir yang bisa aku lupakan”. Taxi itu masih melaju dengan cepat 

menuju arah Depok. 

“Aku tau kamu juga merasakan kehilangan yang begini besar…tapi bagiku ini berkali-

kali lipat…setidaknya kamu telah membahagiakan Flower…sedangkan aku, hanya menyimpan 

kenangan buruk kepadanya ketika berkelahi denganmu”. Jhony tertunduk lemas didalam taxi 

yang terus bergerak tanpa henti. “Flower mengerti akan perasaanmu padanya…dia selalu 

menganggapmu teman yang special…Flower pernah cerita kepadaku, kalau kamu adalah pria 

yang baik dengan keramahan. Katanya ketika aku terlambat menjemput Flower dari 

sekolahan…kamu adalah pria yang menungguinya sampai aku datang menjemput. Walaupun 

saat itu Flower mengucapkan terima kasih karena kamu berniat mengantarnya pulang…tapi 

kamu tidak menyerah untuk membiarkan Flower berdiri menunggu sendiri dipinggir jalan. Kamu 

menemaninya sampai aku datang menjemput dan Flower bilang kata-kata terakhir yang kamu 

ucapkan ketika melihatku adalah ‘untukmu aku tidak akan pernah terlambat!’…” Aku tersenyum 

mengakhiri cerita. 
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Jhony melamun kosong dalam ketertundukannya. “Aku…selalu memaksanya…ketika 4 

bulan yang lalu pun aku masih mengatakan, jika kamu tidak bahagia bersamanya maka akan aku 

bahagiakan kamu. Suatu saat aku menyatakan cinta padanya…namun dia berkata kalau dia 

sedang menunggu seseorang yang akan menepati janjinya. Beberapa kali aku coba tanpa 

lelah…tapi Flower selalu tersenyum dan menjawab tanpa ingin membuatku kecewa. Pernah 

suatu saat aku mencobanya lagi…dan Flower menjawab kalau dia akan memberikan cinta yang 

lebih besar dari pada cinta seorang pacar kepadaku…yaitu cinta seorang teman. Tapi sayang aku 

menolaknya saat itu…karena aku memaksakan keinginanku dibanding kebahagiannya” Jhony 

tertunduk semakin lemas.

Aku terkenang sebuah cerita dari Darto, disuatu saat ketika dia baru kelas 2 SMA. Flower 

mendatanginya, tentu saja Darto terkejut karena Flower yang disangka kami tidak akan bertahan 

ternyata mampu menebarkan senyumnya kembali. Flower banyak membincangkan bagaimana 

dia melewati semua kesakitan yang dia rasakan saat terapi hanya untuk bisa berkumpul lagi 

bersama kami teman-teman masa kecilnya. Sesuatu yang membuat Flower bertahan disaat kritis 

waktu pertama kali adalah janjiku padanya. Dan waktu itu Flower meminta bantuan pada Darto 

untuk mengingatkan aku tentang janjinya, karena ada orang yang sedang mengharapkan Flower 

selain aku. Flower tidak mau menggantungkan harapan orang itu dan menggantungkan 

perasaannya padaku. Jadi dia ingin mengetahui kelanjutan dari janjiku padanya, apakah aku akan 

melunasinya atau melupakannya?.

Tidak terasa aku meneteskan air mata mengenangnya, sekarang aku duduk disebelah 

orang yang mengharapkan Flower itu. Jhony adalah orang yang mengharapkan cinta Flower dan 

terus meyakinkan hatinya kalau dia adalah pilihan yang tepat. Tapi Flower masih menunggu 

janjiku padanya, sepertinya jika aku tidak memenuhi janji itu maka bisa jadi Jhony yang akan 

dipilih Flower sebagai penggantiku. Jhony begitu tulus mencintai Flower, saat berkelahi 

denganku pun kekuatan cintalah yang ada dimatanya. Dia tidak rela orang yang begitu dia 

sayangi dan harapkan, dilain tempat aku khianati dengan menduakannya saat itu. Aku tertunduk 

malu mengenangnya, aku harus banyak belajar dari Jhony dalam mencintai Flower. 

# # # # #

“Kita sudah sampai!” aku membukakan gerbang pemakaman keluarga besar Flower. 

Didalamnya terlihat banyak pohon rindang yang meneduhi pembaringan-pembaringan terakhir 

dari keluarga Flower. Jhony menarik nafas agak panjang untuk bisa menenangkan jiwanya yang 
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masih tidak bisa menerima kepergian Flower. Dia berjalan masuk dengan sedikit cepat sambil 

melihat satu persatu batu nisan yang ada diatas pemakaman. Dibacanya dengan seksama satu 

persatu sambil mencari pembaringan Flower. Kami berdua hanya mengikuti kegiatan Jhony dari 

belakang.

Sampailah Jhony disebuah makam yang ada dibawah pohon rindang. Sepersekian detik 

dia menatap makam itu dengan mata berkaca-kaca. Kemudian dia jatuh berlutut didepan makam 

tersebut. “Belahan hatiku…cinta matiku…kebahagianku…sekarang kamu terbaring tak bisa 

menyapa temanmu yang datang menengokmu, owh…kenapa secepat ini?. Jika bisa…aku ingin 

menggantikan tempatmu disini denganku…biar aku bisa melihat kamu bahagia dan tersenyum” 

Jhony menggapai makam Flower dan menangis. Sore mulai menjelang di Depok, tapi Jhony 

terlihat masih merengkuh pembaringan Flower dengan jeritan kepiluan. 

CINTA DALAM HATI

Ungu

mungkin ini memang jalan takdirku

mengagumi tanpa dicintai

tak mengapa bagiku

asal kau pun bahagia dalam hidupmu

dalam hidupmu

telah lama ku pendam perasaan itu

menunggu hatimu menyambut diriku

tak mengapa bagiku

mencintaimu pun adalah bahagia untukku

bahagia untukku

ku ingin kau tau

diriku disini menanti dirimu

mesti ku tunggu hingga ujung waktuku

dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya

dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja

untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya

dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja
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Setelah merasa cukup, Jhony bangkit dan mendoakan Flower. “Tuhanku…aku tau 

Engkau akan menyayangi Flower melebihi aku menyayanginya…tapi aku hanya bisa berdoa 

tabahkanlah hatiku atas kehilangan terbesar dalam hidupku ini…dan jangan Engkau hapus rasa 

cinta dan sayangku atas Flower…”. Kemudian Jhony mendekati pembaringan Flower dan 

berjongkok didepan batu nisannya. “Flower…aku mau…aku mau menjadi teman special yang 

kamu janjikan itu…sungguh itu sebuah kebahagian bagiku…aku akan selalu mengingatmu 

sebagai yang terbaik”. Jhony mengecup batu nisan Flower dengan penuh rasa sayang. “Sudah 

saatnya kita pulang…” Jhony terlihat sedikit bahagia setelah bisa datang ke pembaringan Flower. 

Aku melambaikan tangan pada pembaringan Flower, “sampai berjumpa lagi cinta…”. Kami 

bertiga pulang dengan rasa yang dirasakan hati masing-masing.

# # # # #

3 hari telah berlalu, dan Darto terus saja mendesak aku untuk lebih agresif lagi mendekati 

Marisha. Marisha bekerja disebuah café sebagai pelayan, setiap sore dia sudah sibuk dengan 

pekerjaannya. Dipagi hari tentu saja dia mengejar cita-citanya sebagai akuntan hebat. Malam ini 

aku datang ke tempat kerja Marisha, terlihat Marisha sibuk mengantar makanan ke meja 

pelanggan. “Sedang sibuk?” aku menyapa Marisha ketika sedang membersihkan sebuah meja. 

“Hai…tumben nih…” senyum itu selalu penuh semangat dan warna. “Mudah-mudahan aku ga 

ganggu” kataku sambil memposisikan duduk. “Santai saja…aku hampir selesai ko…” katanya 

dengan senyuman itu masih melekat tak lekang waktu. 

“Marisha tolong yang ini dibersihkan…” teman kerjanya menyahut sambil menunjuk 

sebuah meja. Marisha menghampiri meja itu dengan aku dibelakangnya mengikuti. “Aku belum 

mengucapkan ikut berbela sungkawa atas ayahmu…” kataku dengan wajah yang semestinya. 

“Ah…itu sudah lama…aku saja hampir melupakannya…ayahku orang yang kuat dan aku harus 

bisa sekuat ayahku” Marisha memperagakan gaya binaraga menunjukkan ototnya sambil 

tertawa. Melihat tingkahnya aku jadi geli, Marisha memang pandai membuat orang tertawa dan 

tersenyum. “Ehmmm…habis ini mau kemana?” aku menatap matanya. “Mungkin akan pulang 

dan tidur santai di kosan…” Marisha masih saja sibuk menata piring bersih ke raknya. 

“Owh…jika tidak sibuk maukah kamu pergi kesuatu tempat denganku?” aku tersenyum sambil 

menaruh sebuah piring. “Kemana?” Marisha menjawab dengan masih sibuk mengeringkan 

piring dan meletakkannya di rak. “Sesuatu yang special…dan rahasia…” aku menggambarkan 

lingkaran dengan tangan diudara. “Boleh…” aku bahagia sekali Marisha mau ikut bersamaku.
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Malam ini sangat cerah dengan bintang dan bulan yang besinar indah. “Jauh ga?” 

Marisha berjalan disampingku dengan tangan memegang tas selendangnya. “Dekat…tuh 

disana…” aku menunjuk sebuah tempat duduk dibalik pohon besar di taman. “Aku kira 

kemana…” Marisha tersenyum melirikku. “Kamu sering kesini?”. Marisha menggelengkan 

kepala. “Kamu akan kaget melihat ini…tutup matamu…agar kejutannya tidak hilang” aku 

menyuruhnya untuk menutup mata. Aku memegang tangan Marisha dan menuntunnya menuju 

kursi besi dibawah pohon rindang yang tertutup semak, jadi tidak banyak orang tau akan tempat 

ini. “Jangan ngintip! kita hampir sampai…” aku mempersilahkan Marisha duduk dengan mata 

masih tertutup.

“Akhirnya kita sudah sampai…” aku duduk disamping Marisha yang masih menutup 

mata. “Apa boleh aku buka?”. “Silahkan sekarang buka dan…lihat!” aku menunjukkan Marisha 

sebuah pemandangan yang akan mengingatkan sebuah tempat kenangannya. “…” Marisha 

terkejut dan berdiri melihat pemandangan yang begitu cantik dibawah sana. Matanya terbuka 

lebar dan mulutnya ingin mengatakan sesuatu tapi dia masih takjub dengan pemandangan indah 

ini. Dibawah sana terlihat lampu gedung, rumah dan mobil yang berkerlap-kerlip seperti bintang 

di Kiarapayung. Dengan latar warna gelap malam, lampu-lampu itu begitu menakjubkan dan 

kami diatas bukit kecil ini bisa melihat dengan jelas keindahan dari orchestra cahaya.  

Marisha terus saja menatap takjub orchestra cahaya tersebut, berbagai warna lampu 

dalam ukuran yang berbagai jenis seperti menari. “Aku tidak pernah melihat yang seperti ini 

selain di Kiarapayung…” kata Marisha sambil berbalik kearahku. “Aku sudah 

menduganya…kamu pasti akan menyukainya…” aku duduk dikursi taman tersebut sambil 

memperhatikan Marisha yang masih takjub dengan keindahan kota Jakarta dimalam hari. “Aku 

sendiri yang sudah 3 tahun disini tidak tau kalau ada spot seperti ini…” Marisha duduk 

disampingku dengan masih tersenyum takjub melihatnya. Aku tersenyum bahagia melihat 

Marisha tersenyum melihat kejutanku yang kecil ini. 

Terus saja Marisha memandangi pemandangan yang jarang dia temukan dikota besar. 

Yaitu bintang-bintang terhampar, bukan bertaburan diatas langit. “Aku jadi teringat kerlip 

bintang yang ada di Kiarapayung…dulu kita tiduran diatas rumput sambil melihat bintang 

menari. Sekarang aku tidak menyangka, kita bisa melihat bintang sambil duduk dikursi taman…” 

dia tertawa karena ini benar-benar menakjubkan. Aku ikut tertawa karena ini benar-benar aneh 

tapi benar-benar menakjubkan. “Jadi teringat masa lalu…” gumamku. “Eh…apa?” tanya 
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Marisha karena kurang mendengar gumamanku. “Tidak…” aku tersenyum padanya, dan dia 

balas tersenyum padaku.

# # # # #

Hari ini adalah hari minggu, aku libur bekerja tapi Marisha masih saja sibuk di 

kampusnya. Aku berjalan ditrotoar jalanan kampus sambil memperhatikan pohon besar yang 

berbunga putih. Dengan semangat aku berjalan menyusuri pohon-pohon besar untuk bertemu 

Marisha dikampusnya. “Hai…” sapaku ketika melihat Marisha sedang duduk didepan 

fakultasnya. “Hey…gimana? sulit tidak mencariku…” Marisha menghampiriku. 

“Lumayan…lumayan susah…kampus ini terlalu besar untuk aku…” aku tertawa di iringi suara 

tawa Marisha. “Sedang baca apa?” aku melihat Marisha yang sedang asyik membaca sebuah 

buku tebal. “Akuntansi modern…” dia menunjukkan sampul buku itu. Seketika itu juga aku jadi 

teringat liburanku dengan Flower di Pangalengan. Ketika itu Flower juga membaca sebuah buku 

tebal berjudul akuntansi modern.

“Kenapa?” tanya Marisha ketika mimik mukaku berubah. “Owh…ngga…” aku coba 

menutupi kesedihanku atas kenangan bersama Flower. “Apa Flower juga membaca buku ini?” 

Marisha melihatku tanpa senyuman. “Iya…dulu ketika kami sedang berlibur…Flower membaca 

buku itu, tapi aku bilang padanya kalau ini liburan…jadi dia menutup buku itu dan mengajakku 

naik perahu didanau…”. Marisha sekarang kembali tersenyum kepadaku. “Banyak kenangan 

indah yah bersama Flower?” tanya Marisha dan aku menjawabnya dengan anggukan. “Kita jalan 

yuk?!” Marisha menarik tanganku dan melangkah berjalan didepanku dengan tangannya masih 

menggandeng tanganku. 

Marisha berjalan didepanku sambil memungut beberapa bunga putih yang berguguran 

oleh angin dari pohonnya. Dia menaruh bunga tersebut ditelinganya, rambutnya diikat satu 

seperti Flower dulu. Sewaktu SMA Flower suka menguncir satu rambutnya, tapi ketika kuliah 

dia menggerai rambutnya dan memanjangkannya. Dulu Marisha sering menggerai rambutnya, 

tapi sekarang dia menguncir satu rambutnya. Melihat mereka seperti melihat cermin yang 

memiliki dua sisi berbeda namun satu. Aku berjalan mendekati Marisha yang sedang asyik 

memunguti beberapa bunga.

Marisha tersenyum melihatku ada disampingnya, “bunga ini hanya 1 tahun sekali 

tumbuh…sayang kalau tidak dinikmati…”. Marisha mencium wangi bunga tersebut dan 

memegangnya menjadi satu. “Marisha kenapa kamu pergi?” aku menatap mata Marisha dalam. 
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“Eh…” Marisha kurang mengerti dengan pertanyaanku dan dia heran. “Kenapa waktu direstoran 

dulu kamu pergi meninggalkan aku dan Flower?” aku memperjelas pertanyaanku. “Owh 

itu…aku ingin memberi kesempatan pada kamu untuk membahagiakan Flower…dan kebetulan 2 

hari sebelumnya ayah bilang kalau dia dipindah tugaskan ke Aceh…” Marisha datar-datar saja 

menceritakannya. “Lalu kenapa tidak memberitahuku?” semakin dalam aku menatapnya. “Tidak 

ada waktu untuk memberitahukan hal itu sama kamu yang sedang sibuk menimbang-nimbang 

perasaan kamu…lebih baik aku pergi tanpa pamit daripada menyakiti kamu. Tetapkan kamu 

akan bahagia walaupun aku pergi karena ada Flower disamping kamu!” Marisha menghindari 

tatapanku dengan membalikkan badannya.

“Tapi sekarang…” aku berhenti dikata-kata tersebut untuk meyakinkan hal ini adalah 

keinginan Flower. “Sekarang Flower sudah tidak ada disampingku lagi…maukah kamu 

memilihku kembali?”. Marisha kaget dengan perkataanku dan dia menatapku sambil tangannya 

masih memegang bunga putih. “Kamu itu tidak punya perasaan Will!” Marisha melemparkan 

bunga itu kearahku dan berteriak. “Ini keinginan Flower…” kembali aku manatapnya penuh 

harap untuk memilihku kembali sebagai yang terakhir. Marisha mendekatiku, “jadi kamu 

mencariku dan ingin aku memilihmu karena Flower?!!!...dulu memang aku mencintaimu…”. 

Tiba-tiba tangan kanannya melayang menampar pipiku…PLAKKKK!!!. Cukup keras untuk 

mengejutkanku. “Dengar Will…aku ini tidak akan pernah memilihmu lagi…karena aku sudah 

memiliki pacar…” tamparan yang satu ini lebih keras daripada tamparan tangan kanan Marisha. 

Marisha melangkah pergi meninggalkanku dengan luka dipipi dan hatiku.

Sorenya aku tertunduk lesu dikursi belakang rumah ditemani segelas air putih. “Hey 

bro…gimana sukses?” Darto menepuk bahu dan duduk disampingku. Kemudian aku menatap 

Darto dengan pipi kiriku yang berwarna merah karena tamparan Marisha. Darto menyentuh 

pipiku yang merah, “Marisha?”. Aku mengangguk menjawab pertanyaan Darto. “Kenapa bisa 

begini?” Darto terus saja menyentuh pipiku yang merah dengan bekas tangan. Aku menceritakan 

kejadian tadi siang dari awal sampai akhir dengan perasaan malu. “Ayiiiiiii…kenapa kamu 

begitu idiot Will?...yah tentu saja Marisha marah dan menampar kamu…” Darto memukul 

keningnya dengan telapak tangan karena mendengar ceritaku. “Aku ini tidak punya banyak 

pengalaman menembak wanita To…” kataku coba membela. “Iya aku tau…tapi kenapa kamu 

tidak bisa agak halus sedikit…kata-kata kamu itu terlalu frontal…mana ada perempuan yang 

tidak marah kamu bilang begitu…kamu ini tidak mengerti, kalau Marisha sama Flower itu sudah 
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bagai teman dekat. Sahabat mana yang tega mengkhianati sahabatnya…” Darto geleng-geleng 

kepala.

“Kamu sendiri yang bilang kalau aku harus agresif…” kataku sambil menunjuknya. “Iya 

aku tau…tapi tidak frontal seperti ini kan…” Darto membela teorinya. “Terus sekarang 

bagaimana?” aku kembalikan kepada Darto yang lebih pengalaman dalam perempuan. “Malam 

ini kamu pergi ke tempat Marisha kerja dan minta maaf soal yang tadi siang…coba kasih dia 

pengertian, katakan kalau kamu masih mencintainya…”. Aku geleng-geleng kepala, “kenapa?” 

tanya Darto karena aku menggeleng. “Pertama dia sudah punya pacar dan kedua aku tidak akan 

pernah dipilih lagi oleh Marisha…juga aku lebih mencintai Flower…” aku menunduk dalam 

duduk. “Ah kamu ini…aku bingung…” Darto terlihat frustasi dengan tingkahku. “Aku 

melakukan ini karena Flower To…jika Flower tidak menyuruhku, mana mungkin aku mengejar 

yang terakhir…”.

# # # # #

Malamnya karena dipaksa oleh Darto aku pergi ke tempat kerja Marisha dengan perasaan 

was-was. Aku teringat kata-kata Darto ‘kamu harus gantel Wil!’, hatiku memang agak berdebar-

debar tapi aku menutupinya dari luar dengan tetap tenang. “Mau apa kamu kesini?” baru saja 

datang aku sudah dihadapkan pada wajah Marisha yang seperti ini. “Eh..eh…aku…aku mau 

minta maaf soal yang tadi siang…” kataku dengan terbata-bata. “Owh…jadi sekarang kamu 

sudah mengerti kesalahan kamu dimana…baguslah!” Marisha mencuekkan aku yang gemetaran. 

Dia terlihat sibuk melayani pelanggan café tempanya bekerja. “Seharusnya…aku tidak bilang 

seperti itu…jadi atas nama pertemanan maukah kamu memaafkan aku?” aku mengulurkan 

tangan untuk dijabat Marisha. Dia terlihat masih canggung untuk menjabat tanganku, sesekali dia 

bergantian antara melihat mata dan tanganku. “Sebaiknya kamu tidak memintaku untuk 

memilihmu lagi…karena pilihanku sudah jatuh pada pria lain…” Marisha menjabat tanganku. 

“Aku mengerti…aku tidak akan mengganggu hubunganmu dengan pria tersebut…” aku 

tersenyum padanya tapi dia tidak membalas senyumku. 

Walau hati ini sakit mengetahui Marisha sudah memiliki pilihan hatinya dan tidak bisa 

memenuhi janjiku pada Flower, tapi aku harus bisa menerima kenyataan ini. Bagiku kenyataan 

ini tidak terlalu pahit dibandingkan kenyataan kehilangan Flower disisiku. “Apa lagi yang mau 

kamu bicarakan?” Marisha terus saja sibuk membersihkan meja karena sebentar lagi café ini 

akan tutup. “Tidak ada…jika tidak keberatan aku ingin mengantarmu pulang sebagai tanda 
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permohonan maafku?!”. Marisha masih saja mencuekkan aku, “pacarku akan datang 

menjemput…”. Tidak berapa lama datanglah seorang pria menyapa Marisha. “Hey…ko lama 

datangnya!” Marisha memeluk pria tersebut dengan mesra. “Maaf say…aku baru selesai 

menutup toko…” suara pria tersebut tidak asing bagiku.

“Jhony?!” aku terkejut mengetahui pacar Marisha adalah Jhony yang 4 hari lalu aku antar 

ke pembaringan Flower. “Willy…lagi apa kamu disini?” Jhony juga tidak kalah kaget melihatku. 

“Kamu kenal Willy say?!” Marisha masih saja memeluk Jhony dengan mesra. “Yah tentu 

saja…dia temanku dan kebetulan aku kenal dekat dengan almarhum tunangannya…” kata Jhony 

menjawab pertanyaan Marisha. “Maksud kamu Flower…” Marisha ternyata kaget mengetahui 

Jhony kenal Flower. Kenapa jadi begini? aku jadi tidak enak perasaan melihat keadaan ini. 
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DENDAM

Kesalahan Menindak Hati

Mengubur Harapan Sedalamnya

Meniadakan Rasa Suka

Memutus Kerinduan Selamanya

Malam itu sungguh diluar dugaan, Marisha adalah pacar Jhony dan Jhony tidak 

memberitau Marisha kalau dia adalah orang yang menghajarku dulu. Kita bertiga merasa takdir 

mengelilingi kami untuk saling melihat diri kedalam lebih jauh. Hari itu untuk pertama kalinya 

aku berbohong kepada Marisha. Aku tidak memberitaukan dia kalau Jhony mencintai Flower 

dan orang ketiga yang merusak hubungannya dulu. Dan Marisha juga tidak memberitau Jhony 

kalau aku adalah mantannya. Jhony juga tidak memberitau Marisha kalau dia adalah pria yang 

menyukai Flower selain aku. Kami saling menutupi satu sama lain untuk menjaga perasaan 

masing-masing. Rasanya aneh mengetahui Jhony adalah pacar Marisha. Kenapa harus bertemu 

dan memperebutkan hati seorang perempuan dengan Jhony lagi? apakah ini takdir Tuhan?. 

# # # # #

Pagi-pagi Darto berangkat ke Bandung dengan tergesa-gesa, belum sempat aku 

memberitaukan kejadian malam itu dengan Darto. Darto tidak memberitaukan maksud ke 

berangkatannya menuju Bandung dan aku hanya menyangka kalau Darto akan menengok orang 

tuanya. Selesai Darto pamit pergi, aku bersiap-siap berangkat kerja dengan hati masih aneh dan 

bingung. “Kenapa begini perasaanku? tidak karuan dan sedikit bingung…” aku bicara sendiri 

sambil memasukkan berkas-berkas kedalam tas.

Diruangan kerja aku hanya menatap foto Flower sambil memikirkan keanehan tadi 

malam. Semoga Jhony tidak mengetahui masa lalu kami dan Marisha tidak mengetahui perasaan 

Jhony terhadap Flower. Aku ingin mereka menjadi pasangan yang saling mengisi dalam suka 

maupun duka. Biarkan saja janjiku terhadap Flower tidak aku lunasi, karena ini bukanlah situasi 

yang menguntungkan untuk memaksakan kehendak. Jika aku memaksakannya, mungkin 

kejadian 4 tahun silam bisa hadir kembali. Perkelahian itu masih segar dalam ingatanku, dimana 

aku, Jhony dan Bondan berkelahi karena saling memperebutkan perempuan yang kami cintai.
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Kringggggggg…telepon kantorku berdering tepat ketika aku sedang memeriksa sebuah 

karya tulis yang akan diterbitkan. “Hallo…”. “Will…alamat kosan Marisha dimana?” ternyata 

Darto yang menelpon. “Eh…tumben kamu nanyain alamat kosan Marisha…” kataku 

membalasnya. “Tante Ika…aku sekarang lagi dijalan tol bersama tante Ika untuk menemui 

Marisha…”. Aku baru sadar, ternyata Darto buru-buru ke Bandung karena ingin memberitaukan 

tante Ika tentang keberadaan Marisha di Jakarta. “Hey…bengong aja!!!” Darto mengagetkanku 

dari lamunan. “Tidak terlalu terburu-buru memangnya…” aku tanya lagi apakah hal ini tidak 

akan mengejutkan Marisha. “Tante Ika sudah tidak sabar katanya ingin bertemu pengganti 

Flower…apalagi setelah aku ceritakan kalau Marisha sebatang kara, tante Ika langsung 

memaksaku untuk menemuinya…”. “Semoga saja Marisha tidak kaget…” kataku seraya 

memberitaukan alamat kosan Marisha didaerah Salemba.

# # # # #

Sudah 2 hari Darto tidak mengabari dan pulang ke rumah kontrakan kami. Dan selama itu 

pula aku tidak pernah bertemu lagi dengan Marisha. Dapat kabarnya saja aku tidak dapat, apakah 

tante Ika berhasil meyakinkan Marisha untuk tinggal bersama dan menjadi putrinya? semoga 

saja. Tante Ika sudah 5 bulan tinggal sendiri di Jatinangor, sepertinya dia sangat kesepian sekali 

setelah ditinggal Flower putri tersayangnya. 

Sore itu aku duduk santai didepan rumah sambil menunggu penjual ketoprak lewat. 

Biasanya jam 5 sore sudah lewat tapi kenapa sekarang agak telat, mungkin sedang banyak 

orderan. Dari kejauhan aku melihat Darto melambaikan tangan kearahku dengan tersenyum. 

“Woy…gimana kabarnya?” Darto terus saja melambai sambil lari. “Hei botak…kemana aja 

kamu? aku kangen tau…” kataku sambil membalas lambainnya. Darto hanya tertawa kecil 

sambil masuk kehalaman rumah. “Aduh capeknya…” dia duduk disampingku dengan membawa 

dua bungkusan. “Makanan?!” aku memeriksa isi bungkusan tersebut. “Asyikkkk…kebetulan aku 

lapar berat nih…” langsung aku bawa masuk kedua bungkusan tersebut diikuti Darto dari 

belakang.

Kami berdua langsung melahap ketoprak yang dibawa Darto dengan semangat kelaparan. 

“To…kemana saja?” kataku sambil terus melahap makan. “Kamu tidak akan percaya 

Will…ternyata Marisha mau tinggal bersama tante Ika dan menjadi putrinya…kemarin seharian 

aku mengurus administrasinya ke kantor catatan sipil…dan…sekarang…Marisha sama tante Ika 

tinggal di Depok…”. Darto menceritakannya sambil lahap menghabiskan ketopraknya. 
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“Selangkah lagi kamu akan menikah dengan Marisha Will…” aku terbatuk dan ketoprakku 

menyembur ke wajah Darto. “Edannnnnnn…” Darto membersihkan ketoprak yang ada 

dimukanya sambil bersungut-sungut marah kepadaku. “Sorry…sumpah aku kaget ngedenger 

kamu ngomong gitu…” aku membantu Darto membersihkan ketoprak dari mukanya.

Selesai mandi aku dan Darto berjalan-jalan disekitar komplek perumahan. “To aku lupa 

belum cerita sama kamu masalah aku dan Marisha malam itu…” Darto melongo menatapku. 

“Karena itu ketoprak kamu loncat kemukaku…” dia masih saja dendam karena mukanya aku 

sembur dengan ketoprak. “Sorry yang tadi itu refleks karena kaget…salah kamu sendiri 

ngomong gituan…” kataku sambil menepuk bahunya. “Ceritain dong…” Darto memintaku 

menceritakan kejadian malam itu. Aku dan Darto duduk ditaman komplek sambil minum es 

cendol yang sering berkeliaran dikomplek kami. “Jhony itu pacar Marisha…” belum selesai aku 

bicara, cendol yang ada dimulut Darto loncat semuanya kemuka dan pakaianku. 

“Busyetttttttttttt!!!” aku memejamkan mata karena perih disembur cairan gula yang bercampur 

ludah Darto. “Sorry…refleks denger cerita kamu…” Darto membersihkan cendol yang ada 

dipakainku sambil tertawa.

“Setan botakkkkkk!!! kamu masih dendam sama ketoprak itu, wong edan kenapa ga pake 

ketoprak lagi…perih tau mataku disembur ludah kamu…”. Sekarang gantian aku yang marah-

marah sambil sibuk membersihkan mukaku dari ludah dan cendol Darto. “Salah kamu sendiri 

ngomong gituan…” Darto masih saja tertawa melihatku penuh dengan cendol. “Owh begini 

yah…okey…tunggu pembalasan si Pitung part 2…” kataku sambil mengepalkan tangan 

kearahnya. “Loh…loh…ko jadi dendam kesumat gini sih…” tawa itu masih saja keluar dari 

Darto. 

Kami berjalan pulang ke rumah karena sudah sore, Darto masih saja tertawa ketika 

melihat muka dan pakainku. “Gimana tadi…Marisha pacarnya Jhony?!” Darto masih penasaran 

dengan ceritaku yang terpotong karena cendol. “Iya…dan malam itu aku bertemu Jhony yang 

akan menjemput Marisha…mereka mesra sekali…”. “Kamu cemburu?” tanya Darto. “Cemburu 

kenapa? dia masa laluku…malah aku senang melihat mereka berdua bahagia…” aku coba 

menyembunyikan kepahitan hatiku. “Owh…ya sudah…berarti aku tarik lagi perkataanku tadi

…” kata Darto datar. “Perkataan yang mana?” tanyaku. “Yang…kalau kamu akan segera 

menikah dengan Marisha…karena kejadiannya seperti ini berarti kata-kata itu aku tarik…” Darto 

terus saja melangkah masuk menuju halaman rumah. “Jangan lupa…besok kita di undang ke 
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acara syukuran tante Ika..” Darto menepuk bahuku. “Eh…” agak kaget juga, kenapa jadi secepat

ini pertemuan kami kembali?.

# # # # #

Sore itu aku dan Darto sudah berpakaian rapi untuk bersiap ke rumah tante Ika yang baru 

di Depok. “Jauh ngga To?” aku membetulkan kemejaku. “Paling…25 ribu naik taksi…” kata 

Darto melangkah keluar rumah. “Kamu yang bayar To…” kataku sambil merangkul bahunya. 

“Weitssss…kenapa aku? habis nanti uangku buat nikah sama Sindy…” katanya dengan mata 

melotot. Aku hanya bisa tertawa melihat gaya Darto ketika melotot.

Dari luar, rumah itu lebih sederhana dibanding rumah tante Ika yang ada di Jatinangor. 

“Betul ini rumahnya?” aku agak canggung untuk masuk. Darto hanya mengangguk sambil 

membayar taxi yang kami tumpangi. “Ayo masuk!” Darto menggandengku seperti calon 

pengantin yang berbahagia. “Woyyyy…” dari kejauhan aku melihat Fahmi dan Reza menyapa 

kami. Darto balas melambai ke mereka yang sedang menunggu diluar rumah. “Akhirnya datang 

juga…” Fahmi menepuk bahuku dibarengi Reza yang menjabat tanganku. “Hallo guys…” Jhony 

tiba-tiba muncul dari samping mereka berdua. “Hey…kalian sudah saling kenal?!” aku kaget 

melihat Jhony sudah akrab dengan Reza dan Fahmi. “Tadi Marisha mengenalkan kami dan dia 

juga sudah cerita banyak masalah yang lalu…” Reza merangkul pundak Jhony yang tersenyum 

kearahku.

Kenapa Jhony ada disini? mungkin Marisha yang mengundang, Jhony kan pacar Marisha. 

Jadi parno aku melihat Jhony ada disini. “Ayo masuk…jangan bengong aja…” Darto 

menyenggolku dan membangunkanku dari lamunan. Kami berlima melangkah masuk kedalam 

rumah yang sederhana diluar tapi sama saja dengan rumah dulu didalamnya. Perabotan extra lux 

dengan tatanan yang rapih, tidak lupa sebuah foto besar berbingkai indah terpajang diruang 

tamu. Foto itu adalah foto Flower yang sedang bersama tante Ika, lama aku menatap foto 

tersebut. “Cantik yah…” Jhony membuyarkan lamunanku. “Iya…” aku tersenyum kearahnya.

“Aku diberitau Marisha kalau ini adalah keinginan terakhir Flower…Flower ingin 

Marisha menjadi putri dari mamahnya…hemmm, takdir memang aneh Will…” Jhony dan aku 

sama-sama menatap foto tersebut. “Kenapa Flower menginginkan Marisha menggantikan dirinya 

disamping mamahnya Will?” tanya Jhony sambil melirikku. “Marisha begitu dekat dengan 

Flower…dalam masalah hati dan perasaan…” aku balas meliriknya. “Kenapa aku tidak 

menyadari kedekatan Marisha dan Flower? aku juga belum pernah bertemu dengan Marisha 
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sebelumnya…” Jhony agak heran mendengar penuturanku. “Kamu terlalu sibuk mencintai 

Flower mungkin…sampai-sampai tidak sadar siapa yang disamping Flower…” aku mengajak 

Jhony untuk ke taman belakang rumah.

Taman itu sudah ramai oleh keluarga besar Flower dan beberapa tamu undang, tidak lupa 

ada keluarga aku dan Darto yang datang jauh-jauh dari Bandung. “Willy…kamu jadi kurus 

begini…kamu kurang makan?” mamah memegang tanganku dan melihat aku dari ujung kaki 

sampai kepala. “Ah mamah…biasanya juga segini…” aku tersenyum kangen melihat ayah dan 

mamahku ada disini. Darto juga terlihat sedang bersama keluarganya. Dan aku juga melihat 

Marisha menggunakan gaun putih didampingi tante Ika. Sekilas aku menyangka itu adalah 

Flower, tapi aku menggelengkan kepala dan berkata dalam hati kalau Flower hanyalah satu dan 

satu-satunya. 

Aku mendekati tante Ika, “Willy…apa kabarnya sayang?” tante Ika memelukku sebentar. 

“Lihat putri tante…cantikkan?!” tante Ika memperlihatkan Marisha yang menggunakan gaun. 

Marisha terlihat malu-malu melihatku, dia hanya tersenyum sebentar karena grogi tidak terbiasa. 

“Tante…Marisha begitu cantik dengan gaun itu, hampir saja saya menyangka kalau dia adalah 

Flower…” aku tersenyum kepada Marisha. “Iya tante juga kaget melihat begitu banyak 

persamaan antara Flower dan Marisha…” tante Ika meneteskan air mata tapi segera beliau hapus. 

“Tapi tante…sepertinya Marisha tidak terbiasa menggunakan gaun…dia kan tomboy…” aku 

tertawa diikuti cubitan Marisha ke tanganku. “Aku juga bisa feminim tau…” Marisha pura-pura 

ngambek dengan wajah cemberut. “Jangan begitu Will…putri tante semuanya cantik…dan tante 

tidak akan pernah memaksa mereka, tante membebaskan pilihan pada mereka…”. Marisha 

memeluk tante Ika dengan penuh kasih sayang, belum pernah aku melihat Marisha sebahagia 

hari ini. 

Tante Ika meninggalkan kami berdua untuk mengobrol. “Kamu sepertinya sangat 

bahagia malam ini?” aku tersenyum padanya dengan ramah. “Iya…setelah meninggalnya ibu 

ketika aku kecil…dan setelah kematian ayahku…baru kali ini aku mendapatkan kasih sayang 

seorang ibu lagi…ini sungguh membahagiakan bagiku…”. Marisha malam itu terus saja 

tersenyum bahagia menyadari kalau didunia ini masih ada yang menyayangi selayaknya seorang 

ibu kandung. “Hallo cantik…” Jhony menyapa Marisha yang bergaun putih. “Sayang…” 

Marisha memeluk sebentar Jhony dan mengecup pipinya mesra. “Aku pergi dulu yah…” hatiku 

agak kacau ketika melihat mereka berdua bermesraan didepanku.
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“Za…tadi Jhony cerita apa saja?” aku menyapa Reza yang sedang berkumpul dengan 

Fahmi dan Darto. “Dia cerita semuanya…dari A sampai Z…” jawab Reza sambil minum segelas 

cola. “Ehmmm…baguslah…jadi aku ga usah memberitau kalian…” kataku lega. “Sabar yah 

Will…masih banyak ikan dilautan…” Fahmi menepuk bahuku. “Apaan ikan?!” Darto meledek 

Fahmi atas ucapannya kepadaku. “Yah maksudnya…masih banyak perempuan didunia ini…” 

Fahmi merangkul Darto sedikit kesal. “Kirain ngajakin mancing di laut…” Darto tertawa 

menerima pitingan Fahmi kepadanya. “Semuanya mohon perhatiannya…” tante Ika meminta 

hadirin semua untuk memperhatikannya. Jhony bergabung bersama kami yang sedang bercanda 

dibelakang. Tante Ika meminta Marisha untuk mendekat kepadanya. “Malam ini saya sangat 

bahagia…karena malam ini saya ingin mensyukuri keberadaan Marisha sebagai putri saya…” 

tante Ika merangkul Marisha yang agak malu-malu karena dilihat banyak orang.

Semua hadirin bertepuk tangan mendengar kata-kata tante Ika, dan kami bersorak 

gembira dibelakang. “Flower putri pertama saya menginginkan Marisha menggantikan dirinya 

disisi saya…dan saya sangat bahagia Marisha mau menjadi putri kedua saya dan menemani saya 

dalam hidup ini…”. Tante Ika meneteskan air matanya karena terkenang Flower dan bahagia 

memilki Marisha disisinya. “Semoga Flower putri tercinta saya berada ditempat yang layak di 

samping Tuhan…” Semua hadirin menimpalinya dengan amien. Kesedihan seperti 

menyelimutiku karena aku tidak bisa merealisasikan permintaan terakhir Flower untuk menikahi 

Marisha. Tapi setidaknya kesedihan itu terobati karena bisa ikut menyumbang kebersamaan tante 

Ika dan Marisha sekarang ini. 

Jhony tersenyum melihat Marisha yang malu-malu didepan sana bersama mamah 

barunya. Marisha masih saja terlihat canggung untuk tersenyum kepada para hadirin yang 

menatapnya takjub, mungkin dia agak sedikit malu dan belum terbiasa. “Dan…malam ini saya 

juga akan mengumumkan sesuatu pada anda semua…” tante Ika tersenyum kearah Marisha 

sambil memegang tangannya. “Saya senang sekali malam ini…” terus saja tante Ika menatap 

penuh senyum pada Marisha yang masih dia pegangi tangannya. “Saya mengumumkan 

pertunangan kedua putri saya Marisha dengan Willy…ini adalah keinginan terakhir Flower 

juga…”. Sontak saja Marisha, Jhony, aku, Darto dan teman-teman yang lain kaget bukan main 

diantara riuh tepuk tangan para hadirin yang lain. 

Jhony terlihat shock mendengar berita tersebut, kemudian dia melihatku dengan tatapan 

tidak percaya. “KAMU!!!” Jhony menunjukku dengan kesal, kemudian pergi keluar dengan 
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cepat karena tidak sanggup mengetahui kabar yang mencengangkan ini. Aku menyikut Darto, 

“To, kamu ga bilang sama tante Ika?”. Darto menggelengkan kepala, “aku kira kamu yang 

bilang…”. Fahmi dan Reza menatap kami berdua dengan keterkejutan yang masih dirasakan. 

“Mah…ini keliru…” terdengar Marisha memberitau tante Ika kalau kabar itu harus dihentikan. 

“Kenapa sayang?” tante Ika memegang pipi Marisha yang pucat. “Marisha sudah punya pacar 

dan Marisha mencintainya…” Marisha terlihat shock dengan keadaan ini. “Kenapa tidak bilang 

sayang…” tante Ika terkejut mendengar kata-kata Marisha.

“Marisha harus mengejarnya mah…” melihat Jhony pergi, Marisha izin untuk mengejar 

Jhony pada mamahnya. Terlihat Marisha berlari dengan gaun putihnya dan diikuti tatapan para 

hadirin yang tidak tau ada apa sebenarnya ini. “Willy…tolong temani Marisha!” tante Ika 

menyuruhku untuk mengikuti Marisha yang berlari mengejar Jhony. Aku berlari mengejar 

Marisha dengan diikuti Darto, Fahmi dan Reza dari belakang. Semua para hadirin heran dengan 

apa yang terjadi sebenarnya. “Maaf saya keliru…ternyata marisha sudah memiliki pacar…jadi 

saya minta maaf!” tante Ika memberitau tentang apa yang terjadi pada para hadirin.

“Jhony tunggu…!!!” Marisha menyuruh Jhony untuk berhenti, Jhony mengacuhkan 

Marisha yang mengejarnya. Kami berempat berhenti dan memberikan waktu pada mereka 

berdua untuk saling menjelaskan. Tangan Jhony dipegang Marisha dan menyuruhnya untuk 

berhenti. “Apa yang kamu mau jelaskan…sekarang setelah kamu hidup bahagia, senang kamu 

bisa meninggalkanku?!...” Jhony terlihat marah pada Marisha. “Ko kamu ngomongnya gitu…” 

Marisha terkejut mendengar Jhony bernada tinggi padanya. “Jadi ini maksud kamu mengundang 

aku ke acara ini…untuk mempermalukan aku saja…untung aku tidak memberikan seluruh hatiku 

padamu!!!” Jhony terlihat sangat emosi dan tidak mampu mengontrol dirinya. “Apa maksud 

kamu? bukankah kamu mencintai aku…” Marisha masih memegang tangan Jhony dengan erat. 

“Lepaskan!!!” Jhony menarik paksa tangannya. Jhony melihatku dengan tatapan 4 tahun silam, 

tatapan kesakitan hati yang terkelupas oleh rasa malu dan kecewa. Dia mendekatiku sambil 

diikuti Marisha dari belakang dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya pada diri Jhony hari 

ini. 

“Jhon…ini hanya salah paham…” aku coba menjelaskan pada Jhony kalau ini semua 

hanya salah paham. “Senang kamu merusak semua kebahagianku!!! tidak cukup bagi kamu 

merebut Flower dariku…dan sekarang kamu ingin mempermalukan aku…” Jhony menarik 

kerahku. Dan hal itu coba dicegah oleh Reza, “biarkan saja Za…”. Aku menyuruh Reza dan 



NOVEL KEDUA DARI DWILOGI “PERTAMA & TERAKHIR”

73                                                                      ariefkomic.wordpress.com

yang lain untuk tidak ikut campur. “Apa maksud kamu Jhon?” Marisha masih belum sadar kalau 

Jhony lebih mencintai Flower dibandingkan dirinya. “Aku menyukaimu karena senyum kamu 

mirip Flower…FLOWERLAH cinta matiku!!!” Jhony menghardik Marisha dengan luapan emosi 

yang tinggi. Marisha terlihat tidak percaya atas apa yang dilakukan dan dikatakan Jhony 

kepadanya, dia menutup mulutnya dan mengalirlah air mata itu. “JHONY!!! tidak seharusnya 

kamu begini…coba tenangkan dulu pikiran kamu…” aku balik menghardik Jhony yang sudah 

keterlaluan terhadap Marisha. 

“Akhhhhh…” Jhony terlihat sudah sangat emosi dan tidak bisa berpikir jernih lagi. 

“AKU BENCI KAMU!!!” Marisha menampar Jhony dengan keras. Karena sedang ditutupi 

amarah dan pikiran yang kacau, Jhony malah bersiap menampar balik Marisha. Secepat 

tamparan itu, aku mencegah tangan Jhony yang akan menampar balik Marisha. Mendapati 

tangannya aku pegang untuk mencegah dia menampar Marisha, Jhony tambah emosi dan 

memukulku dengan tangannya yang satu lagi. Aku terpental kebelakang menerima pukulan 

tersebut dan tersungkur jatuh. Reza maju kedepan untuk mencegah keberutalan Jhony tapi aku 

menahannya untuk tidak ikut campur dulu. “Ayo pukul saja aku kalau kamu senang dengan 

itu…” aku maju kedepan menghampiri Jhony. Jhony menendang perutku dengan tendangan 

lurusnya, kemudian disusul memukul rahangku dengan pukulan bawah. Terang saja aku 

terpental jatuh terkulai menerima kedua serangan tersebut. “JHONY!!! pergi kamu dari sini…” 

Marisha mendekatiku dan menaruh kepalaku dipangkuannya sambil menyuruh Jhony untuk 

pergi. “Senang kamu!!!” Itulah kata-kata terakhir Jhony dan dia melangkah pergi meninggalkan 

luka padaku dan Marisha. Sebelum Jhony pergi, aku melihat ada air mata yang menetes dari 

matanya. 
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PERTARUNGAN TERAKHIR

Kita Pernah Tersakiti

Dan Merasakan Bagaimana Sakitnya

Lalu Untuk Apa Sekarang Kita Menyakiti

Jika Kita Pernah Merasakan Sakitnya

“Kamu salah…tidak seharusnya kamu berkata seperti itu terhadap Jhony…” luka 

dimulutku dibersihkan dengan kapas oleh mamah. “Aku tidak akan pernah menemuinya 

lagi…aku benci dia!” Marisha terus saja mengalirkan air mata tanpa jeritan pilu. Darto, Reza dan 

Fahmi duduk sambil menonton kami yang sedang berbicara. “Sabar yah sayang…” tante Ika 

memeluk Marisha untuk menenangkannya. Marisha memeluk erat mamah barunya dengan 

penuh kesedihan, ingin dia menjerit menangis sekencang-kencangnya tapi sifat dan kekuatan 

dirinya yang lelah bersedih tidak mengizinkannya. 

Mamah memberikan kapas kepadaku untuk menghentikan pendarahan dari hidung. 

“Cukup kencang juga dia…” aku tersenyum kepada Reza dan dia tersenyum melihatku sibuk 

menutupi hidung dengan kapas. Marisha menghapus air matanya dan mencoba menenangkan 

dirinya, “aku ingin mengetahui ceritanya…”. Darto menatapku diikuti Reza dan Fahmi, “To, 

coba kamu yang ceritakan!”. Darto menceritakan kejadian yang dulu kepada Marisha tanpa 

terlewat satu pun. Marisha terlihat beberapa kali menahan tangisnya dan beberapa kali juga dia 

menghapus air matanya yang tidak terbendung.

“Kita harus menjelaskan permasalahan ini kepada Jhony…” aku coba untuk menyatukan 

mereka kembali. “Entahlah Will…hatiku terlalu sakit…” Marisha memalingkan wajahnya ketika 

aku coba menatapnya. “Jhony mencintaimu…” terus aku berusaha untuk meyakinkan Marisha 

untuk berbaikan dengan Jhony. “Mencintai aku bagaimana? jelas-jelas dia tadi bilang seperti 

itu…” Marisha tertawa kecil tapi sebenarnya hati kecilnya terluka. “Itu karena Jhony emosi dan 

tidak bisa mengontrol dirinya yang tidak rela kehilangan dirimu…” Darto dan teman-teman 

mengangguk tanda setuju. “Besok kita coba oke…” aku meminta persetujuan Marisha.

“Maafkan mamah sayang…ini gara-gara mamah yang tidak meminta pendapatmu…” 

tante Ika memeluk Marisha hangat. “Tidak…ini bukan salah siapa-siapa mah…” Marisha 

kembali meneteskan air matanya. “Tidak ada salahnya kamu coba menjelaskan kepada dia 
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sayang…mamah yakin dia akan mengerti dan kembali dengan kamu…” tante Ika menatap mata 

Marisha untuk meyakinkannya. “Kalau mamah bilang seperti itu…Marisha akan coba…” 

Marisha terlihat lelah dengan kejadian malam ini. Aku selain lelah juga merasakan sakit yang 

lumayan diperut dan mulutku, malam itu teman-teman ikut menginap denganku di rumah 

Marisha.

# # # # #

Pagi-pagi kami berlima dengan menumpang mobil Fahmi sudah bersiap menuju UI untuk 

menemui Jhony disana. “Hari ini dia ada kuliah…” kata Marisha yang duduk dibelakang dengan 

kepala tertunduk. “Semangat yah sayang…” mamah Marisha menyemangati putrinya dengan 

senyuman. “Will…hindari perkelahian sebisanya oke! ingat kesehatan badan kamu…” mamah 

mengusap keningku dan memegang bibirku yang masih merah. “Hati-hati dijalan yah…” mamah 

Marisha melambaikan tangan ketika mobil mulai melaju.

“Apa yang musti aku katakan Will…” Marisha menatapku yang ada disampingnya. “Kita 

lihat saja nanti…Tuhan pasti memberikan jalannya…” kataku dengan tersenyum pada Marisha. 

Tapi sepertinya Marisha enggan untuk balas tersenyum kepadaku. Disepanjang perjalanan hanya 

Darto dan Fahmi saja yang saling berbincang, sementara aku, Reza dan Marisha yang duduk 

dibelakang seperti enggan berkata-kata. Hatiku jadi merasa tidak enak kepada Jhony, 

disangkanya aku merenggut perempuan kedua yang dia sayangi. Aku bisa merasakan bagaimana 

rasanya kehilangan seorang perempuan yang kita sayangi, dan aku bisa membayangkan 

bagaimana sulitnya situasi Jhony saat ini.

# # # # #

Marisha terlihat sibuk menanyakan keberadaan Jhony pada beberapa temannya. “War, 

tau dimana Jhony sekarang?” Marisha menanyakan keberadaan Jhony kepada salah satu 

temannya. “Jhony…tadi aku lihat sedang di taman dengan seseorang…” kata pria tersebut. 

“Dengan siapa?” tanya Marisha. “Pria…kayanya bukan mahasiswa sini…badannya besar dengan 

rambut gondrong…tapi mereka terlihat cukup akrab bicara…” terang pria itu. “Makasih yah 

War…” Marisha mengucapkan terima kasih dan mengajak kami pergi ke taman kampus. 

“Kira-kira dengan siapa dia?!” Marisha bergumam sendiri. Aku dan teman-teman hanya 

bisa saling tatap satu sama lain melihat kecemasan Marisha. “Tenang saja…santai oke…” aku 

coba menenangkan Marisha yang terlihat agak canggung dan khawatir bertemu Jhony. 

Sampailah kami ditaman kampus, dan masing-masing sibuk mencari keberadaan Jhony ditaman 
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tersebut. “Itu bukan!” Fahmi menunjuk dua orang yang sedang berbincang dikursi taman. 

“Iya…sepertinya itu Jhony…” Marisha terlihat menahan gemetar bibirnya dengan mengigit bibir 

bagian bawahnya. “Rileks saja okey…aku yang pertama kedepan menjelaskannya…” kataku 

sambil memegangi tangan Marisha yang gemetar dan terasa dingin. 

Kami semua datang menuju Jhony dari arah belakang, dengan hati sedikit berdebar-debar 

aku mencoba tenang dan santai. “Jhon…” aku memanggil Jhony yang terlihat sedang berbincang 

dengan seseorang. Jhony menengok kebelakang dengan sedikit agak kaget, dia juga terkejut 

ketika melihat Marisha ada bersamaku. Sepersekian detik kemudian Jhony mengacuhkan 

kedatangan kami. “Jhon…Marisha datang untuk menjelaskan kesalah pahaman semalam…” aku 

coba kembali berbicara kepadanya. Tapi sayang Jhony agaknya masih marah dan mengacuhkan 

kami. “Sayang…” Marisha memanggil lembut Jhony sambil berjalan mendekatinya. “Lama tidak 

berjumpa…” tiba-tiba pria besar berambut gondrong yang ada disebelah Jhony berdiri dan 

menghadap kami semua.

Pria tersebut bertato dilengannya dan mengenakan jacket kulit dengan celana jeans yang 

sobek dibagian lututnya. “Kalian tidak mengenaliku?!” pria tersebut menyeringai kearah kami 

semua dengan wajah menyeramkan. Jhony yang dipanggil Marisha masih saja tetap tidak 

mempedulikan kami. “Siapa yah?” Marisha bersikap ramah kepada pria besar tersebut. 

“Sayang…apa kamu tidak mengenalku?” seringaian pria tersebut tidak asing bagiku, aku pernah 

melihat raut wajah tersebut. “Willy…apa kabar kamu? luka itu masih tetap disana yah…” dia 

menunjuk luka bekas tendangan Jhony 4 tahun silam. “Bondan…” aku baru ingat ternyata itu 

Bondan, orang yang hilang setelah pertarung itu.

Reza, Fahmi dan Darto kaget mendengar nama itu, terutama Marisha terlihat dia mundur 

beberapa langkah setelah mengetahui kalau itu adalah Bondan mantan kekasihnya. Jhony masih 

duduk terdiam tidak bereaksi dengan keterkejutan kami yang melihat Bondan seperti melihat 

hantu. “Sudah lama kita tidak bertemu…sehebat apa kamu sekarang Will?” Bondan coba 

mendekatiku tapi dihadang Reza. “Mau apa kamu?” Reza coba menahan laju Bondan yang maju 

mendekatiku. “Owh…Reza…” Bondan melihat tangan Reza yang menempel didadanya. Dan 

sejurus kemudian Bondan mencengkram tangan itu lalu menguncinya dan membanting Reza ke 

tanah dengan keras. Kami semua terkejut, tidak dengan Jhony yang masih tenang-tenang duduk 

mengacuhkan kami. 
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Secepatnya Reza bangkit dan menyiagakan dirinya untuk menyerang Bondan. 

“Hiattttttt!!!” Reza coba menendang dengan lingkar belakang, tapi Bondan lebih cepat untuk 

menghindar. Kembali Reza mencoba memukul Bondan dengan pukulan cepat kearah perutnya, 

pukulan itu tepat bersarang di ulu hatinya tapi sepertinya Bondan tidak merasakan apa-apa. 

Tangan Bondan dengan cepat meraih kepala bagian belakang Reza dan lututnya dia serangkan ke 

perut Reza. Reza coba bertahan dengan tangannya, tapi serangan lutut Bondan lebih kuat. 

Terlihat Reza tersentak beberapa kali oleh serangan lutut Bondan yang bertenaga dan cepat. Aku 

hanya bisa melongo melihat kekuatan dan kecepatan Bondan, sepertinya dia sekarang memiliki 

ilmu beladiri yang hebat.

Reza tergeletak mengerang kesakitan memegangi perutnya. “Jhony…bukannya kamu 

ingin membalas dendam pada Willy? ayo cepat maju…kalau tidak aku akan menghabisi dia 

sendirian…” Bondan memanggil Jhony yang masih terduduk santai sejak tadi. Aku segera 

mendekati Reza yang mengerang kesakitan, terlihat darah segar mengalir dari mulutnya. 

Akhirnya Jhony berdiri dan mendekati kami, Marisha menatap Jhony dengan tatapan kesedihan 

dan Jhony balas menatapnya dengan kemarahan. “Jhony jangan…aku mohon…” Marisha 

memohon kepada Jhony untuk tidak berkelahi. Jhony terlihat agak berubah mimik wajahnya 

ketika melihat Marisha memelas kepadanya. 

“Kamu lama…” Bondan tidak menunggu Jhony lagi, dia coba menendangku yang sedang 

mendekati Reza. Secepatnya aku menghindari tendangan tersebut, “Owh…ternyata kamu masih 

selincah dulu…”. Bondan sekarang seperti tidak main-main lagi untuk menyerangku, dia 

membuka jacket dan menjatuhkannya ditanah. “Hari ini adalah hari yang kutunggu cukup 

lama…” Bondan menyeringai kearahku, seakan dia ingin menerkamku bulat-bulat. Aku harus 

bisa berpikir cepat untuk mengalahkan Bondan yang berbadan besar dan terlatih. Ketika aku 

sedang mencari kelemahan Bondan, tiba-tiba dari samping Jhony menyerangku. 

BUKKK…tendangannya tepat mengenai kepalaku, aku terdorong kebelakang beberapa langkah.

“JHONY!!! cukup…” Marisha menjerit kepada Jhony yang telah menyerangku. Jhony 

tidak mempedulikan teriakan Marisha yang coba menghentikannya. Kini aku dihadapkan pada 2 

orang yang memiliki keahlian beladiri yang setara denganku. Jhony dengan aliran Karatenya dan 

Bondan dengan perkelahian jalanannya. Aku sendiri adalah penyandang sabuk merah setrip satu 

Tarung Derajat atau kurata 6. “Hari ini aku tidak akan kalah dari kalian…” aku menunjuk 

mereka berdua sambil bersiap mencari celah untuk menyerang. Bondan maju coba menendang 
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bagian samping dari tubuhku, aku menangkisnya dengan gibas bawah. Tenaga dari tendangan itu 

menggoyahkan siaga tarungku, dengan sekali serang Jhony menyerang sisi kiriku yang 

kehilangan keseimbangan karena dorongan tendangan Bondan. Plakkkk…Jhony menghajarku 

dengan sebuah pukulan kearah pelipis.

Darto dan Fahmi ingin membantu, tapi mereka sadar kalau mereka bukan tandingan dua 

orang ini. Reza coba bangkit dan membantuku dengan menyerang Bondan. Pertarungan Reza 

dan Bondan terlihat tidak seimbang, Reza kewalahan dengan tenaga Bondan yang 2 kali lipat 

tenaganya. Jhony dengan kelincahannya dia terus menyerangku dengan kecepatan tinggi, 

membuat aku semakin terdesak. Marisha dengan cemas dan bingung melihat kami saling serang 

dan coba melukai satu sama lain. Jhony menyerangku terlalu dekat setelah tendangan 

menyampingnya aku gibas, ini kesempatanku untuk balas menyerangnya. Secepat kilat aku 

menghajar wajah Jhony dengan serangkaian pukulan cepat yang beruntun, dagu, pelipis dan 

rahangnya tidak aku sia-siakan untuk dilibas. 

Melihat Jhony aku hajar habis-habisan Marisha menjerit memintaku untuk tidak 

menyerangnya lagi, “cukup Willy!!!”. Aku lengah karena menengok kearah Marisha, tentu saja 

hal itu tidak disia-siakan Jhony yang balik menghajar seluruh tubuhku dengan variasi tendangan 

dan pukulan yang beruntun. Dengan sekuat tenaga aku coba menggibas dan balik menyerang 

Jhony, tapi pertahanan Jhony cukup sulit untuk aku tembus. Ditempat lain Reza sudah jatuh 

bangun bertarung dengan Bondan. Reza menghajar tubuh dan kepala Bondan bertubi-tubi, tapi 

tidak ada tanda-tanda Bondan merasakan serangan itu. Bondan malah menghajar habis-habisan 

Reza yang terlampau dekat jaraknya dengan Bondan. Darah segar bercucuran dari wajah Reza 

yang sudah lebam-lebam dibeberapa bagian seperti pelipis dan hidungnya. 

Aku masih saja bertahan dan menyerang dari serangan Jhony yang berutal namun 

terkontrol, sepertinya Jhony menyerangku tanpa emosi. “Jhony…dengarkan dulu penjelasan 

Marisha…” aku menggibas tendangan Jhony sambil berbicara padanya. “Diam kau…” Sebuah 

pukulan yang tidak aku perhatikan melayang tepat menghantam rahangku yang semalam baru 

dia hajar. “Akkkkk…” aku terpental jatuh terkulai. Jhony berdiri didepanku sambil mengatur 

nafasnya, Marisha berlari mendekatiku dan menatap Jhony yang masih berdiri dengan tatapan 

tajam. Dipertarungan lain Reza juga sudah terkulai tidak berdaya menghadapi Bondan yang 

frontal menyerangnya.
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“Aku tau kamu adalah pria baik yang ramah…aku tidak menyalahkan kamu atas kejadian 

semalam dan perkelahian ini…3 bulan berhubungan dengan kamu aku tidak akan pernah 

menyesalinya”. Marisha menatap Jhony dengan tatapan kesedihan karena hari ini dia melihat 

Jhony yang berbeda. Jhony dari menatap tajam kami, berganti dengan tatapan kesadaran. Dia 

sekarang sadar apa yang dilakukannya adalah kesalahan besar dari cinta yang membutakan 

hatinya. “Habisi dia Jhon!!!” perintah Bondan. “Sudah cukup! mereka sudah tidak berdaya…” 

Jhony menyuruh Bondan untuk menyudahi pertarungan ini. “Flower…kamu mencintainya 

bukan? jika kamu mencintainya bukan begini cara menyelesaikan sebuah masalah…Flower 

selalu menyelesaikan masalah dengan senyuman…ingat itu!”. Aku menatap Jhony dengan 

tatapan tajam dan mencoba bangkit dibantu Marisha. 

Bondan sepertinya tidak puas dengan Jhony, “kamu bodoh Jhon…tidak perlu kamu 

dengarkan mereka!”. “Apa maksud kamu?” Jhony balik menghadap Bondan. Bondan mendekati 

Reza yang sudah tergeletak tidak berdaya, lalu dia memukuli tubuh Reza tanpa ampun. Tentu 

saja aku naik darah dan lari menghadapi Bondan dengan sisa tenaga yang ada. Bondan tidak 

waspada dengan kedatangan serangan dariku, aku loncat dan melakukan tendangan menyamping 

menghujam kepala Bondan. Bondan melakukan roll dan berdiri seperti tidak merasakan apa-apa. 

Aku kaget bukan kepalang mendapati Bondan hanya pusing sedikit menerima serangan 

mematikanku. “Hanya segini kemampuan kamu?!” Bondan kembali mengeluarkan seringainnya.

Marisha mendekati Jhony yang hanya menonton perkelahianku dengan Bondan. 

“Jhon…” Marisha mendekati Jhony dan meraih tangannya yang berdarah, dia memegangnya 

penuh rasa. Jhony mengalihkan perhatiannya kearah Marisha. “Tidak apa kamu mencintai 

Flower melebihi kamu mencintaiku…aku tau siapa diriku…dan…aku bisa menempatkan diri 

atas kekuranganku…” tidak lepas Marisha menatap dan memegang tangan Jhony. “Aku 

bukanlah siapa-siapa jika dibandingkan Flower ratu hatimu itu…aku hanya pelayan café yang 

merasa tersanjung dengan cinta yang kamu berikan padaku…maaf jika selama ini aku banyak 

menyakiti hatimu, bukan maksudku begitu…”. Marisha menyandarkan kepalanya didada Jhony 

yang masih berdiri mematung mendengar kata-kata Marisha. 

Jhony seperti terketuk hatinya, didalam hatinya dia sadar kalau dulu ketika dia mencintai 

Flower keadaanya pun seperti ini. Dia bukanlah siapa-siapa, hanya seorang anak dari pemilik 

toko kecil di Majalaya. Jika dibandingkan dengan Flower yang putri satu-satunya dari pemilik 

perusahan waralaba terkenal. Tapi Flower tidak pernah melihat dia seperti itu, Flower tetap 
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berteman dengannya dengan senyum dan penuh semangat. Sekarang apa yang dia lakukan pada 

Marisha sungguh diluar batas, dia menghardik dan menyakiti Marisha secara mental. “Maafkan 

aku sayang…seharusnya aku bersyukur memiliki cinta kamu dan tidak perlu cemburu kepada 

Willy…karena dia juga adalah temanku…”. Jhony balas memeluk Marisha yang masih 

menyandarkan kepalanya.

Sementara itu aku sudah mulai kewalahan dengan kecepatan dan kekuatan Bondan yang 

seperti monster. Reza dibopong oleh Darto dan Fahmi menjauh dari arena pertarunganku. Taman 

kampus yang sepi ini menjadi ajang pertarungan kami dengan brutal dan tidak kenal belas 

kasihan. Aku terus berusaha untuk menjatuhkan Bondan dengan menghajar dan menendangnya 

sekuat tenaga, tapi sia-sia semuanya tidak berhasil. Tiba-tiba Bondan menyerangku dengan 

tendangan belakang yang cepat dan terarah. BUKKKKK!!! tepat mengenai ulu hatiku, aku jatuh 

terkulai tidak berdaya. Beberapa saat aku merasa mual dan berkunang-kunang. “Bondan 

cukup!!! sudah cuckup…tidak perlu diteruskan…” Jhony memerintahkan Bondan untuk berhenti 

menyerangku.

Marisha dan Darto mengangkatku untuk menjauhkanku dari Bondan dan Jhony yang 

terlihat sedang adu mulut. “Kenapa?! kita belum menyelesaikan dendam kita bukan…sebelum 

mereka mati aku belum puas…” kata Bondan dengan keras. “Aku tidak bermaksud membunuh 

mereka…cukup dengan membuat mereka tidak berdaya dan terkulai kalah…” Jhony coba 

menjelaskan kepada Bondan. “Owh…aku tau…sekarang kamu berpacaran dengan Marisha…” 

Bondan menatap Marisha dan Marisha coba menghindari tatapan orang yang memiliki kenangan 

buruk bersamanya. “Kamu tau...aku cukup menikmati kenyal payudara marisha saat aku 

memegangnya ditempat penuh kenangan…Kiarapayung…” Bondan menyeringai kepada 

marisha. “Apa yang kamu katakan?” Jhony menanyakan maksud perkataan Bondan. “Jhony 

Jhony Jhony…payah sekali kamu…kamu harus menikmati paha Marisha yang mulus dengan 

pantatnya yang semok itu…dan bagian terbaiknya adalah permainan lidahnya…” Bondan 

tertawa dihadapan Jhony. Sepertinya Bondan puas menjelek-jelekkan Marisha didepan Jhony. 

Marisha tidak kuasa menahan air matanya mendengar perkataan Bondan yang menghina 

dirinya. Jhony setengah tidak percaya dengan perkataan Bondan, dia berjalan mendekati Marisha 

yang tertunduk menangis karena malu dan tidak ingin mengenang kejadian itu. “Jhony…Marisha 

pernah cerita kepadaku kalau dia coba diperkosa oleh Bondan ketika menolak ML 

dengannya…jangan berburuk sangka dulu kepada Marisha, dia perempuan terhormat seperti 



NOVEL KEDUA DARI DWILOGI “PERTAMA & TERAKHIR”

81                                                                      ariefkomic.wordpress.com

Flower Jhon…”. Jhony menatap Marisha yang menangis tersedu-sedu karena teringat kejadian 

itu. “Apakah semua itu benar?” Jhony terus menatap Marisha. Marisha hanya mengangguk 

lemah tanpa bisa menatap Jhony yang berdiri dihadapannya. 

“BONDAN!!!!” Jhony berteriak sambil membalik badan menantang Bondan. Aku tidak 

berdaya untuk membantu Jhony mengalahkan Bondan, tubuhku masih terasa sesak dan 

berkunang-kunang setelah dihajar bertubi-tubi oleh Bondan. Reza juga masih tidak sadarkan diri, 

sementara Darto dan Fahmi bukanlah lawan yang tepat untuk menyerang Bondan. 

“To…cepat…uhuk…cari…bantuan..uhukkkk” aku terbatuk karena dadaku terasa sesak. Darto 

lari meninggalkan taman untuk mencari bantuan, tinggallah kami berenam. Fahmi 

membawakanku sebuah botol, “minum dulu Will…ini madu…supaya kamu cepat pulih”. Aku 

segera meminumnya habis dan dibaringkan diatas pangkuan Marisha.

Jhony berjalan cepat menuju Bondan yang masih memasang seringai diwajahnya. “Kamu 

tau Jhon…dulu mungkin aku takut sama kamu…tapi sekarang kamu bukanlah apa-apa bagiku. 

Aku telah mempelajari Tae Kwon Do, Jiu Jitsu dan Karate…setiap seranganmu aku bisa 

mengetahuinya…” Bondan menatap Jhony sambil meremehkannya. Setelah dekat Jhony 

langsung menendang perut Bondan dengan tendangan lurus, tapi bondan menangkisnya dan 

balik memukul wajah Jhony. Jhony tidak menyerah untuk mengalahkan Bondan, dia banyak 

mengeluarkan jurus-jurusnya untuk membuat Bondan bertekuk lutut. “BONDAN kamu harus 

MEMBAYAR perlakuan kamu terhadap MARISHA!!!” Jhony banyak menerima serangan dari 

Bondan tapi Jhony tidak menyerah sedikitpun. Bondan lengah ketika sudah menyerang Jhony, 

dia terkena serangan pisau tangan Jhony yang terkenal cepat, bertenaga dan menyengat. 

Telinganya mengeluarkan darah biru karena terpukul Jhony. “Sialan…hari ini kamu harus 

mati!!!” Bondan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk membunuh Jhony. 

“Tolong bantu aku berdiri…” aku meminta Marisha untuk membantuku berdiri. Dengan 

agak sedikit sempoyongan aku berusaha berdiri dengan dibantu Marisha, sedangkan Fahmi sibuk 

menyadarkan Reza yang masih terkapar. “Kamu belum cukup kuat Will…” Marisha 

mengingatkanku tentang kondisi tubuhku. “Jhony bisa terbunuh jika aku tidak membantunya…” 

aku coba berjalan tapi kakiku masih lemas dan aku jatuh berlutut. Jhony masih saja terus 

mendapat serangan bertubi-tubi dari Bondan, dadanya beberapa kali dihantam tendangan Bondan 

yang bertenaga. Tapi Jhony terlihat masih sanggup bertahan walaupun wajahnya sudah dipenuhi 

darah-darah segar yang keluar dari hidung, mulut dan luka sobek. 



NOVEL KEDUA DARI DWILOGI “PERTAMA & TERAKHIR”

82                                                                      ariefkomic.wordpress.com

Ketika Jhony diserang rusuk kanannya dengan tendangan lingkar dalam, dia 

menyemburkan darah segar dari mulutnya. “Sayang…” Marisha tidak kuasa melihat Jhony sudah 

berdarah-darah dan sempoyongan menghadapi Bondan. Kemudian Bondan mengunci tangan 

Jhony, KRAKKKK!!!. Tangan Jhony dipatahkan hanya dengan satu tekanan, 

“AAAAAAAAAAAAA!!!” Jhony menjerit kesakitan. Jhony berguling-guling sambil memegang 

tangannya yang patah oleh Bondan. Aku coba bangkit kembali, sekarang kunang-kunang 

dikepalaku telah hilang. Marisha melihat Jhony dengan tatapan menderita mendapati kekasihnya 

dianiaya oleh Bondan. Bondan tidak berhenti menyerang Jhony, dia menginjak-injak perut dan 

dada Jhony dengan keras. “Mampus!!!” Bondan terus mengeluarkan hardikan kepada Jhony 

yang sudah tidak berdaya.

     Dengan sigap aku menyerang Bondan yang lengah, PLAKKK!!!. Tendangan lingkar 

dalamku mengenai telinganya, itu cukup membuat dia terjungkal jatuh. 

“Fahmi…Marisha…bantu Jhony!!!” aku bersiap menghadapi Bondan yang kembali bangkit. 

“Sialan…” Bondan memegang telinganya yang tersengat tendanganku. “MATILAH!!!” Bondan 

berteriak sambil maju menyerangku. Aku memasang sebuah siaga, Bondan coba memukulku 

tapi aku menangkis serangan itu dengan mudah. Tidak sampai disitu, Bondan mencoba 

menyerangku dengan tendangan. Penuh kesigapan aku menangkap tendangan Bondan, kemudian 

aku menjatuhkan untuk menguncinya. Kuncian itu terlepas karena aku salah memegang tubuh 

bagian atas Bondan yang melakukan roll. 

Secepatnya Bondan membalikkan serangan dengan mengunciku, dia bermaksud ingin 

mematahkan tanganku seperti Jhony. Aku melakukan putaran tangan dengan trik melepaskan 

kuncian, TAKKKKK!!!. Berbalik tangan Bondan yang aku patahkan jari-jarinya, dia mengerang 

kesakitan sambil memegang tangannya. Ketika Bondan lengah, aku loncat dan menaiki tubuh 

Bondan. Bondan coba menjatuhkanku, sebelum aku jatuh aku memukul kedua telinganya dengan 

pisau tangan. Terang saja Bondan menjerit kesakitan. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan aku 

mengunci leher Bondan dengan menjepitnya menggunakan kedua pahaku. Lalu dengan 

bertumpu pada bobot badanku aku membanting Bondan hingga terkulai. Terus aku jepit leher 

Bondan sampai dia kehabisan nafas, tadinya aku mau mematahkan lehernya tapi security kampus 

ditemani Darto memisahkan pertarungan terakhir kami.   

Bondan dipegangi 2 orang keamanan kampus, terlihat Bondan kelelahan tapi tenaganya 

masih tersisa banyak. Dipegangi Darto aku coba bertahan sambil memegang dadaku yang agak 
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sesak. Keamanan kampus hendak memebawa Bondan ke pos keamanan, tapi mereka tidak 

waspada. Bondan menyerang mereka berdua dengan tendangan dan pukulan hingga tersungkur 

mengaduh. Aku melihat Bondan bersiap menyerang kemabali, dia berlari cepat kearahku dengan 

mengepalkan tangan. Darto yang sedang membantuku, aku dorong menjauh dengan kuat. Tanpa 

menyia-nyiakan kesempatan untuk mengakhiri pertarungan ini, aku melakukan tendangan 

memutar tepat ketika Bondan ada dalam serangan kakiku. Tendangan lingkar dalam sebagai 

tolakan tendangan memutarku menghajar rahang Bondan. Disusul tendangan lingkar belakang 

sebagai rangkaian dari tendangan memutarku mengenai pelipisnya hingga dia terhuyung-huyung. 

Tidak selesai sampai disitu, tendangan terakhirku yang lebih bertenaga karena mendapatkan 

tenaga dari tolakan yang pertama dan rangkaian kedua. Tendangan lingkar dalam dengan 

loncatan adalah akhir dari tendangan memutar yang aku keluarkan, BUKKKKK!!!. Bondan 

seperti lemas tak bertulang ketika tendanganku tepat mengenai telinganya. Darah biru keluar dari 

telinganya, dan dia jatuh tersungkur tanpa mampu bergerak kembali.

FIGHTER

darah jatuh terkulai

sakit memeluk erat

tatapan lelah berjuang

tenaga tersungkur

senyum

semangat

sayang

cinta

membangkitkan tenagaku

mempertajam tatapanku

menghapus sakitku

menyurutkan darahku

memperjuangkan kebahagianmu
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CHAPTER V

JEJAK HATI

Jhony, Reza dan aku segera dilarikan kerumah sakit terdekat menggunakan ambulan. 

Bondan sendiri tidak terlihat bergerak kembali, untuk terakhir kalinya aku melihat dia hanya 

terkulai ditanah. Marisha menemani Jhony yang terluka cukup parah dikepala, dada dan 

tangannya yang patah. Reza sudah sadar, dia terduduk diambulan dengan memegangi kepalanya 

yang masih terasa pening. Sekujur tubuhku mati rasa, aku sepertinya terlalu memaksakan 

tubuhku untuk mengakhiri pertarungan itu. 3 ambulan itu berangkat ke rumah sakit dengan 

banyak kecemasan yang dirasakan masing-masing.

“WILLY!!!” mamah masuk dengan tergesa-gesa menuju ruang perawatanku. 

“Mamahkan sudah bilang…hindari perkelahian sebisa mungkin…tuh jadinya begini…” 

mamahku memegangi tanganku dengan tangis berderai-derai. “Perkelahian itu tidak bisa 

dihindari mah…” aku coba tersenyum walau tubuh masih terasa sakit. “Iya tante…Willy hanya 

membela kami semua…” Darto membela aku dihadapan mamah. “Kamu yakin dia tidak akan 

bangkit lagi?!” tanya Reza yang ada satu ruangan denganku. “Entahlah Za…tidak usah kita 

mengkhawatirkannya…” semoga saja Bondan sudah ditangkap dan tidak mengganggu hidup 

kami lagi.

Fahmi tiba-tiba masuk dengan cepat, dia membisikkan sesuatu kepada Darto dan mamah. 

“Ada apa?!” aku bertanya ada apa sebenarnya. Tapi tidak ada yang menyahut jawabanku, 

mereka terlalu sibuk dengan keterkejutan masing-masing. Buru-buru mereka keluar ruangan 

bersama, “ada apa Will?”. Reza menatapku penuh tanya. “Semoga tidak ada hal yang buruk kita 

dengar lagi hari ini…” kataku tersenyum penuh kepercayaan kepada Tuhan akan memberikan 

takdir yang baik pada kita. 

# # # # #

Diruangan gawat darurat, Jhony dikelilingi oleh dokter dan suster manangani lukanya 

yang cukup parah. Marisha terus berada disamping Jhony, melihat dengan harap-harap cemas. 

“Sayang…” Marisha menatap sedih dan penuh penderitaan ketika Jhony mengerang kesakitan 

memegangi dadanya. Dokter terlihat beberapa kali memberikan morfin kepada Jhony untuk 

menenangkannya. Tapi hal itu tidak bereaksi pada tubuh Jhony yang menderita menahan luka 

dan sakit luar biasa.
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Tangan Jhony patah dibagian lengannya, terlihat tulang menonjol keluar dari kulitnya. 

Marisha sungguh tidak sanggup melihat Jhony yang meronta kesakitan. “Dok…bagaimana?” 

tanya Marisha kepada dokter yang menangani Jhony dengan maksimal. “Kami sedang 

berusaha…” jawaban dokter tidak memuaskan hati Marisha yang kesakitan melihat Jhony 

menderita. “AAAAAAAAA…” Jhony menjerit keras ketika dokter berusaha memberikan gips 

pada tangannya yang patah. “Bagaimana ini dok, morfinnya tidak bereaksi pada tubuhnya?” kata 

suster yang menamani dokter. “Bagaimana tekanan jantungnya?” tanya dokter dengan tangan 

masih sibuk memberikan gips pada tangan yang patah. “Terus menurun dan melemah…” kata 

suster tersebut sambil melihat sebuah alat.

Jhony melirik kearah Marisha yang ada diruangan itu. 

“maa…maaf…maafkan…aku…sayanggggg…” Jhony ingin menggapai tangan Marisha dengan 

tangannya. Marisha maju dan menjulurkan tangannya untuk meraih tangan Jhony. “Flower…dia 

menjem…menjemput…ku…” kata Jhony dengan terbata-bata menahan sakit. “Jangan 

sayang…kamu harus kuat!” kata Marisha sambil menggenggam tangan Jhony. Jhony memegang 

bibir Marisha dengan tangannya yang gemetar menahan sakit, sementara dokter sibuk disamping 

yang lain untuk memberikan gips. Jhony menginginkan Marisha tersenyum. Hari itu Marisha 

tersenyum dengan tulus kepada Jhony, walaupun hatinya menderita melihat kekasihnya 

kesakitan disampingnya.

# # # # #

Malam hari aku dan Reza tidur pulas diruang perawatan, tanpa ada yang menemani. 

Marisha, dan semuanya seperti sibuk dengan hal lain. Besoknya badanku sudah segar kembali, 

linu ditubuhku mulai hilang. Reza pun terlihat sama denganku, dia sudah bisa berdiri dan 

berjalan-jalan diruangan sambil membawa inpusan. “Pada kemana Za? kita ga diurusin 

nih…ckckck” aku geleng-geleng kepala. Reza hanya tertawa sambil mondar-mandir 

meregangkan kakinya di kamar.

Darto datang setengah terburu-buru, “udah pada bangun!”. Kami berdua hanya melongo 

melihat Darto datang dengan terburu-buru sambil membawa bungkusan. “Udah makan? aku 

bawa makanan nih…” Darto sibuk menata makanan dan minuman dimeja dengan wajah 

terguncang yang ditutupi. “Ada apa To? yang lainnya pada kemana…” tanya Reza mengambil

apel yang diberi Darto. “Mereka ada…” Darto menjawab dengan datar saja. “Apa yang kami 

tidak tau To?” kembali aku tanya dia. “Semuanya baik-baik saja…kalian tidak usah khwatir…” 
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Darto buru-buru keluar karena takut dicecar lebih banyak lagi pertanyaan. “Kenapa dia?” tanya 

Reza sambil menggigit apelnya. “Ga tau…” aku kembali memposisikan diri untuk tidur.

Sudah 5 jam lebih sedikit, tidak ada yang datang menjenguk kami berdua. Kami 

membunuh kejenuhan dengan cara saling berbincang atau mencoba tidur, kalau tidak makan. “Za 

udah siang nih…ko ga ada yang ngejenguk kita yah…keluar yuk!” aku mengajak Reza keluar 

sambil membawa inpusan. “Tunggu aja ah disini…” kata Reza sambil memposisikan diri untuk 

tidur. “BT bro…” kataku menimpali jawaban Reza. BRUKKK!!! mamah, Darto dan tante Ika 

masuk dengan cepat dan tergesa-gesa. “Ada apa?” aku tanya kepada mereka.

Darto menghampiriku dan memegang pundakku dengan wajah kesedihan. Aku bingung 

melihat mereka yang datang tergesa-gesa lalu menunjukkan wajah sedih dengan derai air mata. 

“Jhony…tidak bisa bertahan Will…dia sudah meninggal dunia…” sepertinya rumah sakit ini 

runtuh dan atapnya menimpa kami. Aku yang baru saja akan pergi jalan-jalan keluar kembali 

terduduk di tempat tidur sambil menatap Darto tidak percaya. “Temanku?!” aku balas memegang 

pundak Darto. “Iya…Jhony teman kita…” kata Darto meyakinkan kabar itu bukan lelucon. 

Aku teringat Marisha, bagaimana dengannya? apa dia baik-baik saja?. “Marisha?” aku 

melirik pada tante Ika yang ada disamping Darto. “Dia baik-baik saja…Marisha mampu 

membendung kesedihannya…walaupun itu menyakitkan baginya…” tante Ika mengusap-usap 

pundakku. “Will…tante mau minta izin atas nama Marisha…” tante Ika memposisikan diri 

duduk disebelahku. “Marisha ingin Jhony dimakamkan didekat pembaringan Flower…apakah 

kamu mengizinkan?” aku kaget mendengarnya. “Eh…” suara kagetku keluar mendengar 

perkataan tante Ika. Bagaimana mungkin aku bisa mengizinkan seseorang yang mencintai 

Flower selain aku dimakamkan di samping pembaringan Flower. 

“Tidak bisa tante…aku tidak bisa mengizinkan hal itu…” aku menggelengkan kepala 

karena tidak percaya atas permintaan Marisha yang mengada-ada. “Pembaringan Flower adalah 

tempat suci bagi hati saya…bagaimana saya dapat menerima seseorang yang mencintai Flower 

selain saya berada di samping pembaringan itu…”. Aku bukanlah tipe pria pencemburu, tapi 

mendengar hal ini aku jadi tidak habis pikir. Jhony memang sahabat dan temanku, tapi tetap dia 

adalah pesaingku. Tante Ika menerima saja jawaban tersebut tanpa banyak meminta alasan. Beda 

dengan Darto yang menatapku heran, “kenapa kamu Will?”. 

Tante Ika pergi diikuti mamah, sepertinya mereka akan mengabarkan hal ini pada 

Marisha. “Kenapa kamu Will? Jhony itu sahabat kita…aku tidak habis pikir kamu masih 
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cemburu dengannya, walaupun dia sudah meninggal…” kata Darto. Reza menatapku dan duduk 

disampingku. “To…aku tau Jhony adalah temanku dan sahabat kita…tapi pembaringan Flower?! 

itu special dihatiku…pembaringan itu seperti Flower yang duduk disebuah kursi menungguku 

untuk datang. Jika aku mengijinkan Jhony dimakamkan disamping pembaringan Flower, maka 

sama saja aku melihat Jhony duduk berdua bersama disebuah kursi dengan Flower…Gila!!!” aku 

terus saja merasa heran dengan pikiran mereka. 

“Tapi Will…kasihan Marisha…” Darto terus saja membujukku untuk merubah pendirian. 

“Aku kasihan pada semuanya To…kasihan pada Marisha, Jhony, dan semua…tapi aku tidak bisa 

mengorbankan perasaanku…ini hal berharga terakhir yang aku miliki…” aku memalingkan 

muka dari Darto. Darto menyerah untuk membujukku, Reza tidak berminat untuk berdebat 

denganku dan akhirnya kami saling diam. Marisha datang ke kamar dengan bekas air mata dipipi 

dan matanya. Dia duduk tanpa berkata disampingku yang tidak ingin melihat matanya. Reza dan 

Darto meninggalkan kami berdua.

Bukan hal mudah memberikan sesuatu yang special dihati kita untuk dikorbankan bagi 

kepentingan orang lain, walaupun untuk seseorang yang masih aku cintai seperti Marisha. 

“Will…Jhony sudah meninggal…paru-paru dan jantungnya luka dalam parah sekali…hingga 

dokter pun tak mampu berbuat apa-apa…” Marisha mulai membuka suaranya. “Tapi yang aku 

senang…dia meninggal dalam bahagia…” Marisha coba tersenyum walau kehilangan orang 

yang dia kasihi. “Aku tau bagaimana rasanya kehilangan orang yang dikasihi…aku turut berduka 

cita atas meninggalnya Jhony”. Marisha tersenyum kepadaku dan memegang tanganku lembut. 

“Kehilangan yang kamu rasakan pasti lebih dari apa yang aku rasakan hari ini Will…Flower 

adalah hal pertama yang akan selalu kamu pikirkan…”.

“Maaf jika permintaanku untuk memakamkan Jhony disamping Flower melukai 

hatimu…aku tau kamu bukan tipe pria pencemburu…” Marisha pernah menjadi pacarku dan 

pastinya dia mengerti sifat dan perasaanku. “Terima kasih kamu mau mengerti keadaanku…” 

aku tidak mampu untuk balas tersenyum dan menatapnya, karena ini bukan sesuatu hal yang 

mudah. “Hal ini bukanlah permintaan Jhony…tapi semata-mata keinginanku melihat Jhony bisa 

menemani Flower sampai kita bisa bersatu kembali dengan mereka. Aku teringat apa yang 

terakhir kali Jhony katakan padaku…’Flower menjemputku’…sebagai perempuan, aku cemburu 

mendengar hal terakhir yang diucapkan orang tercinta dalah perempuan lain. Tapi aku bersyukur 

Flower mau menjemput dan menemani Jhony…sehingga dia tidak kesepian disana sampai aku 
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dan kamu bersatu kembali dengan mereka berdua”. Aku terduduk melamun mendengarkan 

penuturan Marisha yang selalu disertai senyuman. 

Aku menatap Darto disudut ruangan yang terus menatap kami berdua. “To…bilang 

kepada tante Ika…apakah dia setuju selain keluarga besarnya ada orang lain yang dimakamkan 

disana?” aku menyuruh Darto untuk menemui tante Ika. Cepat-cepat Darto pergi keluar untuk 

menemui mamah Marisha dan Flower. “Flower…dia hal pertama yang aku pikirkan…” aku 

tersenyum untuk pertama kalinya. Marisha melirik kearahku dengan balas tersenyum. “Kamu tau 

siapa orang terakhir yang aku pikirkan?” aku bertanya pada Marisha tanpa menoleh. “Siapa? 

mamah kamu…” Marisha coba menebak pertanyaanku. “Mungkin…” aku menutupi senyum 

dengan tatapan berpikir.

Darto datang, “tidak apa-apa kata tante Ika…seseorang yang special dikeluarga besarnya 

pun boleh dimakamkan disana…”. Aku melirik kearah Marisha yang melihat Darto. “Apa lagi 

yang kita tunggu?! ayo kita persiapkan pemakaman Jhony disamping Flower…” kataku kepada 

Marisha, Darto dan Reza. Marisha tersenyum dan mencium pipiku sebagai tanda ucapan terima 

kasih. Darto tersenyum senang melihat kami berdua terlihat akur. 

KESAKTIANMU

Winner

Tatap matamu membunuh aku disaat dingin malam itu

Peluk tubuhmu terangi aku disaat malam-malam gelap

Kesaktianmu membungkam mulutku lemah tak berdaya

Kau tikam aku dengan cintamu dan rasanya manis sekali

rasanya manis sekali…

Kau berikan aku surga dunia dan rasa ingin ku ulangi

rasa ingin ku ulangi…



NOVEL KEDUA DARI DWILOGI “PERTAMA & TERAKHIR”

89                                                                      ariefkomic.wordpress.com

TAKDIR CINTA

Membahagiakan Seseorang 

Bukanlah Membahagiakan Dengan Kebohongan

Mencintai Seseorang

Tidak Sebatas Menemani Dalam Hidup Yang Sekejap

Pemakaman keluarga besar Flower terlihat ramai oleh para pelayat yang datang. Orang 

tua Jhony juga hadir dalam keramaian tersebut, tidak lupa Marisha paling depan. Mereka 

mengelilingi sebidang tanah yang digali sedalam 1,5 meter untuk tempat terakhir Jhony. Jhony 

dimakamkan disisi sebelah kiri dari pembaringan Flower. Dengan menggunakan kemeja hitam 

aku menatap untuk terakhir kalinya tubuh Jhony yang diturunkan keliang lahat. Petarung yang 

hebat, selalu akan aku kenang kamu dalam hidupku.

Setelah tanah ditutup dan para pelayat pulang, tinggalah aku, Darto, Fahmi, Reza dan 

Marisha mengelilingi pembaringan Jhony. Aku melangkah kesisi sebelah kanan dari 

pembaringan Flower, kemudian aku berbaring dirumput hijau yang terhampar. Darto bengong 

melihatku melakukan hal tersebut. Mereka semua heran dengan apa yang aku lakukan disisi 

kanan dari pembaringan Flower. “Cinta…disisi kiri kamu ada Jhony sekarang…dan mungkin 

tidak akan lama lagi aku akan berada disisi kanan kamu…” kepalaku menoleh kearah 

pembaringan Flower. “Tidak akan pernah aku cemburu kepada kamu sayang…karena aku tau, 

cinta kamu hanya untuk aku…” aku tersenyum sambil tetap tertidur diatas rumput. 

# # # # #

1 bulan berlalu, polisi telah menangkap Bondan dan dia jatuhi hukuman seumur hidup 

dengan tuduhan pembunuhan dan penganiayan. Kami semua lega Bondan tidak akan 

mengganggu hidup kami lagi. Marisha sudah menjalani hidup seperti biasa lagi tanpa dikelilingi 

kesedihan. Dia sekarang membantu mamahnya mengurus kerajaan waralaba tante Ika. Aku 

kembali bekerja dan sibuk dengan mengedit karya-karya sastra orang lain. Darto juga sudah 

sibuk dengan pekerjaannya. Reza dimutasikan ke Surabaya setelah kejadian tersebut. 

Fahmi…tentu saja dia bahagia mengurus bisnis ayahnya sebagai exporter.

“To…” aku memanggil Darto yang asyik memakan cemilan sambil nonton tv. “Apa?” 

tanya Darto sambil menengadahkan wajahnya kearahku. “Sekarang bagimana?” tanyaku. 
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“Bagaimana apanya?” tanya balik Darto atas pertanyaanku. “Ah…kamu pura-pura tidak 

mengerti…” kataku sambil berlalu masuk kedalam kamar. “Jiah…malah kabur…apanya yang 

bagaimana?” tanya Darto dari luar kamarku. “Bagaimana dengan janjiku terhadap Flower? apa 

aku diam saja atau harus merealisasikannya…” aku berteriak dari dalam kamar. “Menurut kamu 

bagaimana?” Darto balik teriak dari luar. “Malah balik nanya…aku bingung To…” aku 

membuka pintu kamar. 

Darto menyarankan aku untuk bertamu ke rumah Marisha dan berbicara dari hati ke hati 

dengan Marisha. “Bagaimana jika Marisha masih belum bisa melupakan Jhony seperti aku tidak 

bisa melupakan Flower?” tanyaku ketika hendak berangkat. “Setidaknya kamu sudah 

berusaha…” kata Darto dan mendorongku untuk segera berangkat. “Terus jika hubungan aku 

dan Marisha memburuk seperti dulu…bagaimana?” aku tanya lagi pendapat Darto. “Kamu 

terlalu banyak yang dikhawatirkan Will…sudah berangkat dan temui Marisha…nanti kamu akan 

dapat jawabannya setelah bertemu Marisha”. “Itulah yang aku takutkan…lebih baik aku tidak 

menemuinya kalau endingnya kacau…” kataku sambil coba masuk kembali kedalam rumah. 

“Cepat pergi…bagaimana kamu akan mengetahui akhirnya buruk jika kamu belum 

melakukannya…takdir itu berlaku hanya untuk Tuhan, karena dia yang mengetahui takdir kita. 

Takdir untuk kita belumlah berlaku jika tidak mengetahuinya, kemarin dan sekarang adalah 

takdir kita…esok dan lusa adalah usaha kita…”. Darto terus mendorongku sampai naik taxi, 

“berangkat!!!”.

Dirumah Marisha aku berdiri didepan gerbang, aku bingung antara masuk dan menyapa 

Marisha atau harus kembali dan pulang. “Aduh…bagaimana ini?!” aku mondar-mandir tidak 

jelas digerbang rumah Marisha. “Willy…sedang apa? ayo masuk…” ternyata dari tadi Marisha 

sudah memperhatikanku dari jendela kamarnya. Masuk atau pulang…tanggung sudah dilihat 

Marisha, masa harus kabur. “Hai…apa kabar?” aku menjabat tangan Marisha yang mengenakan 

celana jeans dengan kaos. “Baik…lama tidak kesini…sibuk yah?!” memang setelah pertemuan 

terakhir di kantor polisi aku tidak berjumpa lagi dengan Marisha. “Eh…yah begitulah…” kataku 

dengan nada grogi. 

“Willy…” tante Ika menyalamiku dan aku mencium tangannya. “Nah gitu dong…main 

kesini…dulu waktu di Jatinangor sering main, ko di Depok jarang sih…” tante Ika semakin 

membuatku grogi. Aku hanya bisa tertawa menimpali pertanyaan tante Ika. “Ayo duduk!” 

Marisha mempersilahkan aku untuk duduk diruang tamu. Malam ini Marisha menggerai rambut 
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hitam panjangnya. Aku jadi teringan ketika masa SMA, rambut Marisha itu seperti malam hari 

yang berbintang terang. Hitam, tebal, wangi dan mengkilap. 

“Silahkan diminum?!” Marisha membawakan aku minuman dan sepotong kue tar 

kenanganku bersama Flower. “Wah…lama aku tidak makan kue enak ini…tante Ika memang 

jago bikinnya…” kataku sambil menyuap kue tarnya. “Itu buatan Marisha Will…” dari dapur 

tante Ika menimpali perkataanku. Terang saja aku terbatuk mendengar perkataan tante Ika. 

“Kenapa? tidak enak…” Marisha melirikku dengan tatapan introgasi. “Enak ko…enak…” aku 

memalingkan muka sambil membersihkan mulutku dengan sapu tangan. “Itu sapu tangan 

Flower?!” Marisha mendekatiku dan ingin melihat sapu tangan yang aku pegang. “Bukan…ini 

sapu tanganku…” kataku seraya memperlihatkan sapu tangan tersebut. “Owh…aku kira…” 

Marisha kecewa ternyata itu bukan sapu tangan Flower yang legendaris itu. “Nah kalau ini baru 

sapu tangan Flower…” aku mengeluarkan satu lagi sapu tangan dari saku jacketku. Marisha 

terlihat antusias ingin melihat sapu tangan tersebut.

“Ini apa Will?” Marisha menunjuk noda darah kecoklatan yang sudah mengering. 

“Itu…darah Flower…” kataku seraya menghabiskan kue dan meminum jus. “Eh…memangnya 

Flower memegang sapu tangan itu ketika terakhir kali…” tanya Marisha seakan terkejut kalau itu 

darah. “Iya…Flower menggambar sesuatu dengan darahnya di sapu tangan itu…” aku 

memperlihatkan corak darah yang memang sudah hilang sebagian jadi tidak terlihat lagi 

gambarnya. “Gambar apa?” Marisha sepertinya penasaran dengan gambar itu. “Kenapa 

memangnya?” aku bertanya kenapa Marisha ingin mengetahui gambar tersebut. 

“Owh…engga…ga kenapa-napa…” marisha memberikan sapu tangan itu kepadaku.

Aku tersenyum pada Marisha ketika dia meminum jus. “Kamu tau apa yang digambar 

Flower?! seperti apa yang kamu gambar dikertas itu…” aku tersenyum kembali. “Eh…kenapa 

Flower menggambar seperti yang aku gambar?” Marisha sepertinya masih belum percaya. 

“Pertama mungkin Flower ingin aku tetap tersenyum dan tidak mengkhawatirkan kepergiannya. 

Kedua Flower memberitauku kalau dia menitipkan sesuatu yang berharga sama kamu…” aku 

melihat cincin yang masih tergantung dikalung Marisha. “Maksudnya cincin ini…memangnya 

ini cincin apa Will?” Marisha masih belum sadar kalau itu adalah cincin pertunanganku dan 

Flower. “Cincin pertunangan kami…” Marisha kaget dan terbatuk ketika meminum jusnya. 

“Benarkah?!”.
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Marisha terus saja memegangi cincin yang ada dikalungnya tersebut. “Kalau begitu aku 

akan mengembalikannya sama kamu…” Marisha melepas cincin tersebut dari kalungnya. “Kamu 

simpan saja…bukankah Flower ingin kamu menjaganya?!” aku tanya Marisha atas tindakannya. 

“Iya…tapi sekarang aku kembalikan lagi kepada belahan hatinya…kamu saja yang menjaganya, 

aku sudah cukup” Marisha memberikan cincin tersebut ke tanganku. Secara terpaksa aku 

mengambil cincin tersebut dan menaruhnya disaku. Malam itu kami berbincang banyak hal dan 

tidak terasa malam semakin larut.

# # # # #

“Bagaimana?” Darto pagi-pagi sudah masuk kedalam kamar dan membangunkanku. Aku 

memperlihatkan cincin yang diberikan Marisha semalam. “Wow…bagus!” Darto terlihat girang 

melihat cincin tersebut. “Bagus bagaimana?!” aku tanya bagus dari mana ketika Marisha 

mengembalikan cincin pertunangan yang dititipkan Flower pada Marisha. “Eh…kamu belum 

tunangan sama dia?!” Darto heran. “Tunangan dari Hongkong…ini itu cincin pertunangan aku 

dan Flower, lalu Flower titipkan sama Marisha dan sekarang Marisha mengembalikannya 

padaku…itu yang dinamakan bagus!” aku sedikit kesal sambil kembali berselimut. 

Darto terlihat sedang berpikir, dia memegang kepala botaknya sambil mondar-mandir.

“Will…tunggu dulu…” Darto seperti mengingat sesuatu. “Mungkin maksud 

Marisha…gini…maksudnya dia ingin kamu yang memasangkan cincin itu di jari manisnya…” 

Darto memberitauku seperti dosen memberi kuliah. “Ah teoriiiii…” kataku seraya mengacuhkan 

dia. “Serius Will…ingat ketika yang terjadi sama kamu di Kirapayung dengan Marisha? itu salah 

satu bukti kalau Marisha selalu ingin menguji kamu…dia itu padahal cinta sama kamu, tapi ga 

berterus terang saja…”. Ada benarnya juga perkataan Darto. “So…sekarang tinggal usaha kamu 

untuk membuatnya yakin…” Darto mengakhiri kuliahnya dengan senyuman jeleknya. 

“Siang ini kamu datangi dia di kampusnya…beberapa bulan lagi dia selesai tuh 

kuliahnya…” Darto menarik selimutku. “Iya pa botaxxx…” aku bangkit dan bersiap pergi ke 

kamar mandi. “Bawa sesuatu yang special buat dia…” perintah Darto. “Bawa apa?” aku balik 

tanya. “Bunga or coklat…” jawab Darto. “Marisha tidak suka hal-hal seperti itu…dia itu suka 

sesuatu yang masculine…” kataku seraya menyandang handuk. “Eh…perempuan itu tetap 

perempuan…luarnya aja seperti itu…tapi hatinya broooo…” Darto menunjuk-nunjuk dadanya. 

Dengan setangkai mawar merah aku berangkat menuju UI walau hati terasa was-was. 

“Sudah gila apa aku ini…bawa bunga untuk Marisha?! mampus deh…” aku menghujat sendiri 
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karena terhasut bujukan Darto. Didepan ruang kelas jurusan Marisha, aku clingak-clinguk 

mencari dia. “Wayohhhh!!!” kagetnya bukan main, ternyata Marisha yang ngagetin aku. “Lagi 

ngapain pa?! clingak-clinguk dikampus orang…entar disangka maling loh…” Marisha tertawa 

melihat aku kaget. “Jailnya ga hilang tuh yah…dasar ibu PKK…” aku hanya bisa tersenyum 

melihat Marisha tertawa terpingkal melihat expresiku ketika kaget barusan. 

“Udah beres bimbingannya?” tanyaku pada Marisha yang sedang berjalan bersamaku. 

“Udah…” singkat saja dia jawabnya. Bagaimana yah memberikan bunga itu pada Marisha? 

malu-maluin ga yah. “Eh…terus mau kemana?” aku lagi-lagi nanya hal sepele sama Marisha. 

“Pulang…mau ikut?!” dia hanya tersenyum dengan sedikit tertawa. “Seriusan pulang?!” beneran 

Marisha mau pulang, terus aku gimana. “Iyalah…masa bohong…” Marisha terus saja 

menggodaku dengan kata-katanya. Aduh gimana nih bunganya…masa harus aku makan. 

Sekarang Marisha membawa mobil, mungkin tante Ika tidak tega melihat putrinya harus 

naik busway. “Baru nih?!” masalah sepele lagi yang aku tanyakan. “Iya…mamah ga mau aku 

pulang dan pergi naik busway…kasihan katanya…padahal udah biasa ini…malah bawa mobil 

yang ga biasa…” Marisha tertawa ditutupi senyuman. “Ehhhhhh…” aku berpikir sejenak, apakah 

sekarang waktu yang tepat?. “Gimana?” tanya Marisha yang melihat aku tengah berpikir. 

Marisha sudah siap untuk pulang, dia sudah duduk dibelakang kemudi tapi pintunya masih 

terbuka menunggu aku. “Owh iya…aku kelupaan…” segera aku keluarkan bunga mawar merah 

itu dari dalam tas yang aku bawa. “Ah…” Marisha kaget melihat aku memberikannya sebuah 

bunga. “Makasih yah…” dia menerima bunga itu dengan tersenyum senang. Aku hanya diam 

dengan senyum yang dipaksakan, kalau diperhatikan secara seksama maka bibirku terlihat 

gemetar karena tersenyum. 

# # # # #

“Apakah aku boleh mengetahui jalan cerita tadi siang?” Darto baru pulang kerja sudah 

duduk manis disampingku. “Ga usah…” kataku singkat tanpa senyuman. “Sudah bisa aku 

tebak…senyuman yang dipaksakan dengan bibir gemetar dan tidak bisa berkata apapun pada 

Marisha, akhirnya bunga itu kamu makan deh karena kesal…”. Darto menebak seluruh kejadian 

tadi sore dengan hampir benar. “Kamu benar…tapi aku tidak memakan bunga tersebut, aku 

memberikannya dan Marisha senang…” Darto cukup puas dengan apa yang aku lakukan. “Nah 

gitu dong…kalau dipaksakan kamu pasti akan mencobanya…” Darto tertawa sambil pergi ke 

kamarnya.
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Besoknya aku bersiap-siap dengan kemeja dan celana jeans. “Mau kemana bro?” Darto 

melihat penampilanku dengan seksama. “Tidak perlu tau…” kataku singkat sambil merapihkan 

kemeja. “Wanginya sedang ada yang dimabuk asmara nih…” Darto menggodaku sambil berlalu 

pergi. DINDIN…terdengar suara klakson mobil Marisha, dia sudah tiba. “Jangan lupa bawa 

makanan pulangnya bro!” teriak Darto dari dalam kamar. Tanpa menjawab aku segera pergi 

menemui Marisha yang duduk manis didalam mobilnya. “Kamu yang bawa okey…” Marisha 

menyuruh aku yang membawa mobilnya. 

“Cantik banget kamu malam ini…” aku memuji Marisha yang tampil cantik malam ini 

untukku. “Makasih…” Marisha tersipu malu aku puji. Pelayan café menghampiri kami, aku 

memesan dua buah minuman kesukaan kami dan makanan. “Kamu so tau ih…” Marisha 

tersenyum kearahku. “Loh…kamu suka orange jus bukan?” aku kaget Marisha ga suka dengan 

apa yang aku pesankan. Pelayan café masih berdiri menunggu kami yang saling tanya. “Iya deh 

ga apa-apa…” kata Marisha sambil menyuruh pelayan tersebut pergi. “Bukannya emang itu 

kesukaan kamu…sesuatu yang asam tapi manis…” kataku dengan berharap Marisha mau 

membalas tatapanku. “Ih…siapa yang asam?” jawab Marisha ketus. “Aku…” aku balas 

menjawabnya dengan ketus untuk menggoda Marisha.

Sambil berbincang masalah yang ringan aku dan Marisha mulai menggarap habis 

makanan yang ada dimeja. “Ehmmm…ada yang special ga?” aku bertanya sambil menatap 

Marisha yang minum. “Special?! ada…” Marisha menunjuk gelas orange jusnya. “Eh…special 

bagaimana?” aku bertanya tentang siapa yang special dihatinya, tapi Marisha malah menunjuk 

gelasnya. “Asam seperti yang kamu bilang…” Marisha tertawa karena tebakanku tentang orange 

jus itu benar. “Maksud aku bukan itu…maksud aku ada orang special ga dihati kamu saat ini?” 

aku menatapnya serius. “Eh…” beberapa saat Marisha diam sambil memainkan sendok yang ada 

dimeja. “Ada…” jawab Marisha singkat dan datar. “Siapa?” aku ingin tau siapakah orang yang 

begitu special saat ini bagi Marisha. “Pokonya ada…ngapain tanya-tanya?!” Marisha ketus 

menjawabnya dengan wajah cemberut. 

Aku berpikir sejenak dan agak kaget juga mendapat jawaban tersebut dari Marisha. 

“Tadinya…tadinya aku mau memberikan hati aku yang sebelah lagi untuk kamu…” aku berkata 

tapi dengan suara rendah tanpa menatap Marisha. “Eh…apa?” Marisha seperti kaget mendengar 

sayup-sayup perkatan aku. “Tapi sudah telat yah…kamu sudah memiliki yang special sih…” aku 

coba tersenyum walau hati agak sedikit kaget mengetahui Marisha sudah memiliki orang yang 
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special dihatinya. “Kenapa cuman sebelah?!” ternyata Marisha menanggapi kata-kata aku yang 

mengatakan sebelah, bukan menanggapi keseluruhan kata-katanya. “Karena yang sebelah untuk 

Flower…” aku tidak mempedulikan lagi Marisha yang menatapku dalam, bagiku jika aku 

menatapnya lagi maka hanya kesakitan yang aku rasakan.

Marisha diam dan tidak membicarakan hal itu lagi. Aku hanya mampu menatap Piring 

kosong yang ada dihadapanku. “Aneh yah…seharusnya aku yang menjemput kamu tadi…bukan 

kamu yang menjemput aku…” aku tersenyum pada piring tersebut. “Ga apa-apa lagi…santai 

aja…” jawab Marisha sambil minum. “Bahagia yah kalau bisa jadi Flower…” Marisha 

bergumam sambil mengalihkan tatapan pada dinding café. “Kenapa kamu bicara seperti itu?” 

sekarang aku menatapnya. “Yah bahagia…bisa memiliki cinta yang begitu besar dari dua orang 

yang begitu special bagiku…sedangkan aku yang sangat berharap mendapatkan cinta mereka 

cuman bisa gigit jari…”. Marisha coba menutupi kesedihannya dengan senyuman. “Masih saja 

pencemburu…” aku bergumam sendiri pada piring yang ada didepanku. “Udah tau 

pencemburu…ko ga pengertian banget sih…orang yang special dihatiku itu kamu…ga nyadar 

juga…” Marisha terlihat ketus, aku melongo mendengar penuturan Marisha.

“Benarkah?” kekagetanku tidak bisa aku tutupi. “Apanya yang bener?!” Marisha masih 

terlihat ketus. “Aku special dihati kamu…” tidak percaya masih menyelimutiku. “Terserah…” 

masih saja dia menjawab dengan ketus. Kemudian dengan refleks aku berlutut didepannya 

sambil meraih tangan Marisha untuk aku genggam. “Mau kah…maukah kamu menjadi yang 

terakhir untukku?!” lama aku menunggu jawaban dari Marisha. “Tidak untuk saat 

ini…sebaiknya kamu pikir baik-baik lagi permintaan kamu itu…apakah permintaan itu tulus dari 

hati kamu atau cuman mau merealisasikan wasiat Flower?” Marisha berdiri dan siap-siap pulang. 

“Kamu bisa pulang sendiri bukan?!” ternyata Marisha mau pulang sendiri dengan mobilnya. Aku 

bengong tidak percaya dengan jawaban Marisha barusan. 

# # # # #

Malamnya setelah memberikan sebungkus martabak kepada Darto aku langsung masuk 

kedalam kamar. Darto hanya melihat aku yang berjalan dengan gaya slow motion. Dia sudah 

bisa menebak apa yang terjadi denganku. Malam itu aku tidak habis berpikir tentang apa yang 

Marisha katakan kepdaku. Didalam hati aku berkata kalau aku harus bisa membuat Marisha 

yakin kalau aku adalah yang terakhir untuknya.
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Karena hari ini minggu, hari libur dan tidak ada yang aku kerjakan maka aku sudah 

bersiap-siap. “Mau kemana lagi?!” tanya Darto yang baru bangun. “Mau meyakinkan hati 

seseorang!” jawabku singkat. “Kamu pasti bisa Will…CAYO!!!” Darto berteriak dekat 

telingaku. Refleks aku kget mendengarnya berteriak dekat telingaku. “Bocah edannnnnn…” aku 

mencomot kepalany karena kesal. “Gaya kamu tolong keluarkan yah untuk membuat dia 

yakin…” Darto seperti seorang komentator reality show saja. “Gimana kamu 

aja…semprulllll!!!” aku pergi sambil mencomot kepala Darto.

Rumah Marisha terlihat sepi-sepi saja hari ini. “Masuk aja ah…” aku langsung masuk 

gerbang rumah tersebut dengan perasaan yakin. “Mau ngapain lagi?!” belum juga kaki yang 

belakang melangkah ikut masuk, Marisha sudah berdiri didepan dengan bertolak pinggang. 

“Eh…kirain ga ada orang…” aku cuman cengengesan ga penting ketika melihat Marisha ketus. 

“Mamah kemana?” aku tanya keberadaan tante Ika yang tidak keliatan. “Mamah lagi ke 

Bandung…ada perlu sama mamah?” Marisha masih saja bersikap ketus. “Aku cuman ada perlu 

sama kamu…” kembali aku hanya cengengesan ga penting. “Ya udah duduk deh…” masih saja 

ketusnya ga hilang-hilang.

Plakkkk…aku tampar pelan pipiku karena dari tadi aku hanya cengengesan. “Kenapa?” 

ternyata Marisha melihat tingkahku yang menampar pipi. “Banyak nyamuk…” aku tersenyum 

sambil tertawa garing. Marisha hanya menatap aneh melihat aku. “Nah sekarang udah ketemu 

aku…terus mau ngomong apa? kalau ga ada yang mau diomongin silahkan pulang…” ketusnya 

itu kaga nahan bro. “Ih ko ngomongnya gitu sih…padahal aku dah baik-baik…masih saja kamu 

marah-marah ga jelas…” aku jadi ikut kesal mendapat perlakuan seperti itu dari Marisha.

Marisha sepertinya malu karena kelakuannya terlalu keterlaluan.

Kami berdua diam, aku coba menenangkan diri dan Marisha diam karena malu. “Aku tau 

kamu masih marah sama aku…jadi maafin aku yah?” aku minta maaf kejadian semalam. 

Marisha hanya diam saja dan tidak membalas tatapanku. “Hemmmm…” aku membuang nafas 

panjang. “Marisha…kamu tau tidak…malam tadi aku bermimpi loh…mau denger ceritanya…” 

aku menatap Marisha dan aku yakin dia pasti penasaran. Marisha menatapku sebentar dan 

kemudian mengalihkannya, aku anggap itu tanda iya. 

“Aku mulai yah cerita mimpiku semalam?!” aku seperti meminta persetujuan pada 

Marisha tapi dia tidak mempedulikannya. “Semalam aku bermimpi didatangi seorang tua yang 

berjanggut putih yang membawa sebuah kartu…dia berkata, ‘ini adalah kartu 
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takdirmu!’…karena mendengar dia membawa kartu takdirku, aku segera menghampirinya 

karena penasaran…”. Terlihat Marisha mulai tertarik dengan ceritaku. “Orang tua itu bilang 

kalau Dewi Marisha adalah jodoh terakhirku…mendengar hal itu aku senang bukan 

kepalang…tapi kemudian aku tertunduk dihadapannya…” Marisha semakin penasaran dengan 

ceritaku dan dia sekarang menatapku. “Kemudian aku berkata, ‘harus bagaimana aku 

sekarang?’…orang tua itu menjawab, ‘kejar dan dapatkan hatinya!’…” Marisha memalingkan 

tatapannya ketika aku balas menatapnya. “Aku masih tertunduk dan bertanya lagi, ‘bagaimana 

jika aku terjatuh?’…orang tua itu tersenyum kepadaku, ‘bangkit dan kejar lagi sampai dia yakin 

denganmu’…aku masih bimbang dan kembali bertanya, ‘bagaimana aku harus 

mengejarnya?’…orang tua itu mendekatiku dan mengusap punggungku, ‘kamu tidak perlu tau 

tentang hal itu, biar Tuhan yang membimbingmu’…”. Tiba-tiba Marisha memotong ceritaku, 

“kamu itu terlalu banyak nanya…”. “Belum selesai ceritanya…” aku tersenyum melihat wajah 

penasaran Marisha yang tertarik dengan ceritaku. “Terakhir aku mulai mengangkat kepala dan 

tersisa satu pertanyaan dalam benakku, ‘bagaimana jika aku lelah mengejarnya?’…orang tua itu 

tersenyum dan menatapku seperti aku menatapmu sekarang, ‘maka tataplah wajahnya, dan 

lihatlah kedalam matanya maka kamu akan menemukan arti dari semangat cinta’…”.

Marisha malu ketika aku menatap matanya dalam. “Dan akhirnya aku disini dihadapan

kamu berlutut untuk mengatakan…” aku terus menatap dalam mata Marisha yang heran melihat 

tingkahku. Aku keluarkan sebuah kotak penyimpan cincin dan didalamnya tersimpan cincin 

pertunanganku dengan Flower. Aku menggenggam lembut tangan Marisha sambil tetap menatap 

matanya. “Maukah Marisha menjadi belahan hatiku, pendamping terakhirku didunia dan menjadi 

ratu bidadariku disurga kelak?!” aku keluarkan cincin tersebut dan aku pasangkan pada jari 

manis Marisha tanpa ada penolakan dari Marisha.

Marisha melihat cincin tersebut dengan tetesan air mata. “Aku mau…” jawaban Marisha 

mantap dan berasal dari lubuk hatinya. Siang itu rasanya dunia terasa indah untukku dan 

Marisha. “Tapi…jangan membahagiakanku dengan kebohongan dan hanya didunia aku 

dicintaimu…aku ingin seperti Flower yang kamu cintai ketika hidup dan tidak berkurang 

cintamu ketika telah tiada…jangan pernah membohongi aku hanya untuk melihat aku bahagia, 

lebih baik aku merasakan pahit karena kejujuran kamu dari pada manis karena dibohongi…”. 

Aku memgang tangannya dan mengatakan kepadanya kalau aku akan menbahagiakanmu tanpa 

topeng dusta.
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PERHENTIAN TERAKHIR

Jika Itu Manis

Maka Biar Aku Rendam Dalam Asinnya Air Laut

Agar Aku Meminumnya Sedikit Demi Sedikit

Untuk Mengingatkanku Kalau Mendapatkanmu Tidaklah Mudah

Jika Itu Pahit

Maka Aku Akan Meminumnya Sekali Teguk

Agar Aku Bisa Merasakan Pahitnya Berharap 

Dan Menyadarkan Hatiku Untuk Tidak Berharap Lagi Padamu

Setahun telah kami jalani hubungan pertunangan kami, komitmen yang lebih besar siap 

menungguku. Marisha telah menyelesaikan kuliahnya dan dia sekarang menggantikan tante Ika 

sebagai CEO dari kerajaan waralabanya. Tante Ika ingin beristirahat dimasa tuanya dan bersiap 

ingin menimang cucu. “Tante sudah tidak sabar Will…” setiap aku datang ke rumah Marisha 

pasti kata-kata itu yang keluar dari tante Ika. Aku hanya tersenyum dan mengembalikan 

semuanya pada Marisha dan dia selalu menjawab kapanpun siap. Lalu apalagi yang aku tunggu 

untuk menikahinya? uang, masa depan, pekerjaan dan rumah. Itulah beberapa hal yang masih 

aku persiapkan sebelum menikahinya. Tante Ika bilang tidak usah mengkhawatirkan hal itu, 

tinggallah dirumah yang sekarang dan Marisha juga tidak mengungkit masalah uang. Tapi 

sebuah pernikahan bagiku bukan acara main-main, ini harus dipersiapkan secara mental, fisik 

dan material. 

Akhirnya ditetapkan hari pernikahan kami, hari berbahagia itu tinggal 1 bulan lagi 

berlangsung. Aku telah mantap sekarang untuk menikahi Marisha. Semua telah aku penuhi, 

pekerjaan sebagai kepala editor disebuah media terkemuka dan rumah?! tante Ika memaksa kami 

untuk tinggal serumah dengannya. Aku juga tidak tega ketika harus menjauhkan Marisha dengan 

mamahnya. Terpaksa uang yang aku siapkan untuk membeli rumah, aku alihkan untuk membuat 

perusahaan penerbit kecil-kecilan yang marger dengan media tempat aku bekerja. Semuanya 

telah siap dan aku siap membahagiakan Marisha lebih lanjut dan juga siap merealisasikan wasiat 

terakhir bunga cintaku Flower. 
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“Jeng, bentar lagi kita jadi besan nih…” kata mamahku pada tante Ika yang sedang 

menata bunga diruang tamu. “Aduh rasanya aku ga sabar jeng…kepingin menggendong cucu…” 

mereka bedua tertawa sambil terus berbincang tentang hubungan kami. “Gimana Will?!” ayah 

mendekati aku yang sedang melamun. “Gimana apa yah?” tanyaku. “Siap…dan harus siap kamu 

Will…nanti ayah beri kamu obat kuat biar grenggggg saat MP…” haduh aku geleng-geleng 

kepala mendengar penuturan ayah dan ayah juga tertawa melihat aku seperti itu. Marisha dari 

tadi sibuk didapur menyiapkan makanan dibantu pembantu baru mereka. 

# # # # #

Sehari setelah pernikahan kami, aku dan Marisha berencana bulan madu ke Bandung. 

Kami berdua memilih Bandung karena dekat dengan tempat-tempat kenangan kami. Yang 

pertama ingin dilakukan Marisha di Bandung adalah ziarah ke makam ibu kandungnya di Dago. 

“Bu…Marisha sekarang sudah berkeluarga…kenalkan ini suami Marisha…ganteng dan gagah 

seperti ayah!” kata Marisha sambil menggandeng tanganku. Aku tersenyum melihat wajah 

Marisha yang bangga memiliki suami aku. 

Hari kedua kami berangkat ke Jatinangor, tentu saja untuk bernostalgia ditempat-tempat 

kenangan kami. Seperti café ketika Marisha pergi, dan tidak lupa Kiarapayung tempat kenangan 

bagi Marisha. Hari ketiga kami pulang ke Depok, mamah Marisha menyambut kami dengan 

senyuman. “Gimana bulan madunya sayang?” mamah Marisha mengecup pipi putrinya dengan 

rindu. “Willy hebat mah…” aku jadi tersipu malu mendengar perkataan Marisha. “Tidak akan 

lama lagi kalau begitu…” mamah Marisha menatapku tersenyum dan aku hanya balas 

tersenyum. 

“Sayang…kita belum menemui mereka!” aku mengingatkan Marisha kalau kita belum 

berziarah ke pembaringan Jhony dan Flower. “Oh iya…ayo kalau gitu…” dengan penuh 

semangat tanpa kenal lelah Marisha langsung menaggapi perkataanku. “Besok kita terbang ke 

Aceh jam berapa yang?” kami berdua akan pergi berziarah ke makam ayah kandung Marisha di 

Lhoksumawe Aceh. “Jam 8 yang…” Marisha menyandarkan kepalanya pada pundakku yang 

sedang mengendarai mobil menuju pemakaman keluarga besar Flower. “Apa kamu tidak cape 

yang?” seminggu ini kami terus pergi dari satu tempat ketempat lain tanpa kenal lelah. “Kalau 

ada kamu disisiku…lelah, letih dan lesu hilang sirna…” Marisha memberikan aku senyuman 

tulusnya yang aku suka darinya. 
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Sampailah kami di depan pembaringan Flower dan Jhony, tidak lupa aku membawa 

mawar merah kesukaan Flower. “Bunga cintaku…aku datang bersama Marisha dewi 

malamku…aku telah merealisasikan wasiat kamu…Marisha sekarang istriku, semoga kamu 

senang cinta…” Marisha tersenyum melihatku berkata disamping pembaringan Flower. Didepan 

pembaringan Jhony, Marisha menaburkan bunga diatas pembaringannya dan tidak lupa 

mendoakannya. “Jhon…sekarang aku telah menikah dengan Willy…aku mencintainya dan 

bahagia bersamanya…semoga kamu disana bahagia…” Marisha mengecup batu nisan Jhony. 

Didepan pembaringan Jhony dan Flower, aku dan Marisha bergandeng tangan dan tersenyum 

kepada kedua orang yang semasa hidupnya dan sampai sekarang kami cintai dan sayangi sebagai 

teman dan belahan hati. 

# # # # #

5 tahun kemudian. “Jhony…jangan kencang-kencang larinya…” Marisha terlihat 

kewalahan mengejar Jhony yang senang bermain. “Mah…Flower sepertinya sudah mulai 

ngantuk…” aku memangku Flower sambil duduk dikursi taman. “Ayah…lihat ada burung 

bagus…” Jhony putraku memanggil dan menunjukkan seekor burung yang bertengger didahan 

pohon. Aku menghampiri Jhony putraku dengan memangku putriku Flower yang terlelap tidur. 

Marisha menemani Jhony yang memperhatikan burung berwarna bagus tersebut. 

Sekarang kami memiliki 2 orang buah hati, seorang putra dan satu lagi seorang putri yang 

cantik. Kami sepakat menamai mereka seperti nama orang-orang yang pernah kami sayangi. 

Putra kami yang berusia 4,5 tahun diberi nama Jhony Marwan seperti nama Jhony teman kami. 

Dan putri kami yang baru berusia setengah tahun kami beri nama Bunga Ayu Kencana, dengan 

panggilan Flower seperti Flower belahan hatiku. Tante Ika kalau memandang Flower putri kami 

sering menangis dan teringat Flower putrinya yang sudah lama tiada. 

Bagaimana dengan Darto, dia menikahi Sindy 5 bulan setelah kami menikah dan mereka 

baru memiliki satu orang putra berusia 3,5 tahun. Reza sekarang bertugas di armada barat TNI-

AL Tanjung Priok, dia menikah 3 tahun setalah kami dan memiliki seorang putri yang masih 

bayi. Fahmi menjadi komisaris direktur diperusahaan ayahnya yang pensiun. Sampai saat ini 

Fahmi belum berniat menikah, dia sangat terobsesi dengan pekerjaannya. Bondan…bagaimana 

dengan Bondan? dia meninggal di dalam penjara karena gegar otak. Kami sangat berduka atas 

kematiannya walaupun dia banyak menebar ketakutan bagi kami semua. Bagiku ini adalah 

perhentian terakhirku setelah lelah mengejar yang terakhir. 
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APOLOGY

Biarkan cinta membimbing kita menemukan yang terbaik untuk menemani dalam hidup dan mati.

Tuhan tidak akan lupa atau tertukar dalam jodoh kita, jodoh kita telah disiapkanNya dengan baik dan 

special only one for we.

Terlalu menyakitkan jika hidup harus dijalani dengan seseorang yang bukanlah pilihan terbaik untuk kita. 

Lebih menyakitkan mencari dan mengetahui pada akhirnya dia bukanlah orang yang tepat untuk kita.  

Hidup terlalu singkat untuk disia-siakan bersama orang yang bukan jodoh kita. Lebih merugi lagi jika hidup 

disia-siakan hanya untuk mengejar yang bukan terbaik diantara terbaik untuk kita. Biarkan Tuhan 

menyentuh hatimu dan merasakan cinta pada pilihan yang tepat untuk cintamu. 

Takdir tidak berlaku untuk manusia, takdir hanya berlaku untuk Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengatur 

dan mengetahui takdir. Kemarin dan sekarang adalah takdir kita karena sudah tersingkap, esok dan lusa 

adalah usaha kita untuk berbuat maksimal. 

Jangan kamu sesali sebuah kepergian, karena itu adalah salah satu cara Tuhan untuk mengingatkan kita 

kalau dia bukanlah pilihan yang tepat dalam hidup. 

Hubungan yang dilandasi kebohongan hanya akan menyakitkan pasangan kita. Jujurlah walau itu 

menyakitkan bagi pasangan kita, dan biarkan dia marah menghujat kita. Daripada dia terluka dan 

merasakan sakit yang lebih ketika tau kita membohonginya. 

Menyatakan cinta adalah sebuah pertaruhan antara 2 mata coin takdir. Jika diterima, maka kita harus 

mensyukurinya dan menjaga lentera cinta itu terus menyala walau dengan api kecil sekalipun. Jika ditolak, 

maka kita rengkuh semua kesedihan dan penyesalan atas usaha kita yang tidak maksimal dalam 

meyakinkannya dan sadarkan diri kalau ada yang Tuhan persiapkan untuk kita dikemudian hari.

Menyalakan api cinta dihatimu lebih mudah dibanding menjaganya agar tetap hidup dihatimu.
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