
“Yen, dirimu kenapa? Tanya 
Nia mengelus rambut kusam
Yeni yang sejak sebelum tidur 
tidak disisir sama sekali.

Ranjang itu hanya untuk 
mereka berdua. Sunyi malam 
mulai datang di kala Nia 
menanyakan sebab Yeni me-
nangis. Yeni hanya diam. Air 
matanya mengalir ke mulut-
nya ditelan perlahan. Dengan 
mengigit bibir, ia merangkul
Nia erat-erat. Selimut yang
digunakan melorot hingga ke
bawah. Sesekali Nia menarik 
selimut itu dan menyelimut-
kannya pada Yeni.

“Aku tak kuat menahan 
perih hatiku Nia...”. Bibir 
Yeni mulai terbuka dengan
ingus yang masih menghiasi 
hidungnya.

“Ya, kenapa Yen? Kamu 
bisa curhat pada diriku”. Nia 
membujuk untuk menenang-
kan hati Yeni.

“Aku merasa dihianati”.
“Dihianati siapa?”.
“Rahasia!”.
“Kamu sudah punya keka-

sih ya?”
Suasana mulai jadi hening

lagi saat Nia menanyakan tan-
tang pribadi Yeni. Nia hanya
terdiam. Merasa salah me-
nanyakan hal yang tak pantas 
ditanyakan. Mereka menjadi 
teman akrab sejak bertemu 
pertama kali di pesta ulang
tahun Toni. Namun meski 
mereka akrab, curhatan bukan
hal utama bagi mereka. Pribadi
mereka dijalani masing-
masing. Pertanyaan Nia belum 
dijawab oleh Yeni. Namun Nia 
punya kecurigaan bahwa Yeni
punya masalah dengan pujaan 
hatinya entah siapa itu.

Keheningan  suasana mem-
bikin hati Yeni terpukul. Dia
merangkul bantal gulingnya. 
Menangis tanpa suara. Bantal 
guling yang tanpa kalus dire-
mas hingga kapas-kapasnya 
keluar memenuhi mulut dan 
hidungnya yang penuh bercak 
ingus dan air mata.

***
“Kenapa dirimu tanya 

demikian?!” Bentak  Yeni 
sembari melempar bantal gul-
ing ke arah Nia. Nia pun kaget. 
Napasnya bagai badai ketika 
melihat kelakuan Yeni yang 
aneh itu. Namun perlahan dia
menarik nafas dalam-dalam 
dan mengeluarkannya penuh

g
“Ya, ya, ya kuingin mem-

bantu mengurangi bebanmu
Yen”. Rasa kikuk Nia tak 
karuan saat akan mengutara-
kan maksudnya menanyakan 
prihal Yeni.

“Kelihatannya dirimu 
sering menangis setiap malam
tanpa sepengetahuanku”.

“Aku sakit hati”.
“Sakit hati kenapa?”.
“Aku merasa dihianati oleh

Toni”.
Nia terdiam saat menden-

gar jawaban Yeni demikian. 
Sebenarnya Nia adalah pacar 
Toni sejak dulu. Namun mereka
seakan-akan tidak ada hubun-
gan sama sekali. Hubungan
Nia dengan Toni ditutup rapat 
oleh mereka berdua. Yang tahu
hanya Toni, Nia, dan Tuhannya.
Tak seorang pun tahu hubungan 
mereka. Nia merasa terpukul 
dengan jawaban Yeni. Yeni pun
termenung dan heran melihat 
Nia yang terdiam seketika saat 
Yeni mengatakan yang sebe-
narnya.

Air mata yang akan ke-
luar dari bilik matanya yang
merona itu dikembalikan lagi. 
Dia tidak tahu kalau Yeni
menyukai Toni secara diam-
diam. Entah kenapa dia tidak 
mau mengungkapkan dan 
mengakuinya sejak dulu kalau
dia ada hubungan dengan
Toni. Nia tak habis pikir akan 
mendapat cobaan seperti itu.

“Dihianati bagaimana 
Yen?”.

“Ternyata dia sudah memi-
liki pasangan”.

“Kok kamu bisa tahu?”.
“Sejak pesta ulang tahun-

nya setahun yang silam aku
mengambil kerudung hitam
di kamarnya tanpa sepengeta-
huaannya”.

“Kenapa kamu cemburu?”.
“Aku mencintainya”.
Hati Nia semakin runtuh 

mendengar jawaban Yeni. 
Malam yang begitu dingin 
tidak lagi menyentuh kulitnya
yang putih. Hawa di sekitarnya 
terasa pengap. Wajahnya mem-
erah tak kuat menahan air ma-
tanya yang sedikit demi sedikit 
menetes tak dirasa. Yeni hanya
melongo melihat wajah merah
Nia yang mulai berkeringat.

Tak sepatah kata terucap 
di antara mereka. Tragedi itu
yang baru dirasa oleh Nia sela-
ma menjalin hubungan dengan 
Toni. Nia bingung tak karuan. 
Pikirannya melayang-layang
hingga dia tidak merasa kalau
sejak tadi Yeni menggerak-ger-
akkan tangannya di wajahnya 
yang penuh air mata.

“Nia! Kamu kenapa?”. Yeni 
mengeraskan suaranya balik 
nanya ke Nia seraya menyadar-rr
kan Nia dari lamunannya.

“Tidak kenapa-napa. Terus 
apa yang membuatmu cem-
buru?”. Dengan serabutan Nia 
mengahpus air matanya dari 
pipinya. Nia melanjutkan pem-
bicaraannya seraya mengalih-
kan dari apa yang dialaminya

tanpa dirasa tadi.
“Dengan kerudung itu aku 

yakin Toni memiliki kekasih”.
“Menurutmu siapa Yen?”.
“Aku tidak tahu secara pas-

ti, cuma buktinya dia menyim-
pan kerudung hitam itu”.

Keadaan mulai mereda. 
Hati Yeni masih dalam kegun-
dahan. Tidurnya bolak-balik 
seakan ranjang itu terbuat dari 
kayu kasar yang tidak meny-
enyakkan tidur. Terlentang, 
miring dengan memeluk bantal 
guling yang dibuangnya tadi.
Begitupun seterusnya hingga 
ia tertelap sendiri.

Malam yang tak bersahabat 
itu memeluk kehangatan Nia
yang tak habis pikir dengan
perkataan Yeni tadi. Padahal se-
menjak dia menjalin hubungan 
dengan Toni dia tidak pernah
memberikan kerudung. Kecem-
buruan dan prasangka di hati 
Nia menjadikannya tidak bisa 
tidur. Dia keluar kamar mening-
galkan Yeni sendirian ditemani 
bantal gulingnya.

Dengan ditemani selimut 
ia menerjang dinginnya malam 
pada musim kemarau itu. Dia 
duduk dengan keadaan jongkok 
di atas kursi tuanya memikirkan
keadaan Toni. Tak ada kopi. Tak 
ada teh. Tak ada minuman yang 
menghangatkan. Sesekali me-
natap langit yang begitu cerah
berhiaskan bintang-bintang.
Bulan sabit baru menampak-
kan senyumnya di ufuk timur 
yang diiringi fajar yang akan 
menghampiri waktu solat subuh
di ufuk barat sana.

Setengah malam suntuk Nia
tidak dapat tidur. Kata-kata Yeni
yang awalnya menusuk hatinya 
kini berubah menjadi teka-teki
di dalam hatinya. Sulit sekali
jawabannya. Antara kecembu-
ruan dan kebimbangan menye-
limutinya. Hingga waktu subuh
kurang sekitar seperempat jam
ia balik ke tempat tidurnya. Lalu 
pura-pura tidur di sebelah Yeni. 
Yeni pun membangunkannya
untuk solat subuh ke musolla
terdekat.

***
Pagi-pagi mereka bersih-

bersih kamar dan halaman kon-
trakannya. Tanpa sepengetahuan
Yeni, Nia pergi menemui Toni, 

kekasihnya. Ia melangkahkan
kakinya perlahan setapak demi
setapak agar tidak terdengar 
bunyi langkahnya oleh Yeni. 
Nia mengelus dada dan menarik 
nafas lega setelah agak jauh dari
pandangan Yeni.

Nia mulai melangkahkan
kakinya dengan santai menuju 
rumah Toni yang jaraknya 
sekitar setengah kilo meter.
Namun meskipun demikian, ia 
masih merasa ada yang mem-
buntutinya. Menoleh ketika
terdengar bunyi daun kering 
di belakangnya yang disangka 
Yeni mengikutinya. Rumah 
Toni kelihatan sepi terlihat 
dari depan halamannya. Nia 
menoleh ke kanan dan ke kiri
lalu nyelonong masuk tanpa 
menyalami Toni.

“Hei, Nia... Kamu? Kok 
gak bilang-bilang kalau mau 
ke sini?” Nia kaget tiba-tiba 
mendengar suaru Toni dari 
balik kursi di ruang tamu. Toni 
menyapanya penuh keheranan.

“Silahkan duduk”. Toni 
mempersilahkan Nia untuk 
duduk di sebelahnya.

“Ya, maaf Ton. Aku sen-
gaja gak memanggil dirimu
terlebih dahulu”.

“Ya sudah tidak apa-apa,
ada apa kok kamu kelihatan 
begitu murung”.

“Aku takut kelihatan
orang. Aku ada masalah”.

“Masalah apa?”.
“Tentang diriku, dirimu, 

dan Yeni”.
“Ada apa dengan kita

semua?”. Toni sedikit bernada
tinggi karena kaget dengan 
kata-kata yang diucapkan Nia.

“Hubungan kita”. Sejenak 
kata Nia terputus dan ragu-
ragu untuk mengatakan yang 
sebenarnya pada Toni.

“Hubungan kita akan 
berantakan”.

“Kenapa?”.
“Ternyata Yeni teman

akrabku mencintaimu Ton”. Air 
mata Nia mulai menganak sun-
gai saat mengucapkan kata yang
ditakutinya. Tangis isak mulai
terdengar. Nia merebahkan 
kepalanya ke dada Toni dengan
sesenggutan penuh kesedihan. 
Rambutnya yang baru disisir 
dielus perlahan oleh Toni. Toni

hanya terdiam termenung den-
gan pernyataan Nia. Lalu Toni 
bertanya lebih jauh lagi tentang
perasaan Yeni yang diketahui
oleh Nia. Nia pun dengan
terang-terngan mengatakan 
apa yang ia ketahuai mulai dari 
curhatan Yeni tentang kerudung 
yang disimpannya.

“Cintaku adalah cintamu
dan hanya milikmu Nia”. Toni 
meyakinkan Nia bahwa dia 
tidak menyimpan perempuan
lain selain dirinya.

“Kerudung itu pemberian
ibuku dan kusimpan kelak akan 
kuberikan ke istri sahku”. Toni 
menjelaskan tentang kerudung
yang hilang di saat pesta ulang 
tahunnya. Nia mulai tenang 
mendengar penjelasan dari Toni.

“Terus, bagaimana den-
gan Yeni yang mencintaimu
diam-diam?”.

“Nanti akan saya jelaskan 
pada Yeni kalau kita sudah ada
ikatan kekasih”.

Nia pulang ke kontrakannya
menemui Yeni lagi. Yeni tidak 
menanyakan sesuatu lagi tentang 
kerudung itu. Dia hanya terdiam
melihat langkah kedatangan Nia
yang sejak tadi menghilang entah
kemana. Yeni kini sadar setelah
ditelpon Toni sejak Nia berada
dalam perjalanan pulang ke
kontrakannya. Yeni menyerahkan 
kerudung ke Nia untuk diserahkan
kembali pada Toni. Yeni merela-
kan cinta yang disimpannya itu
pergi begitu saja agar menemui
tempatnya yang pantas demi 
menjaga persahabatannya dengan 
Nia dan Toni.

Kini hari-hari mereka
penuh keceriaan lagi. Malam
tidak lagi menemani curhatan
bagi hatinya. Bintang-bintang
pun bertiduran di kala malam
ditemani dinginnya embun yang
menjaga tidur Yeni dan Nia
di rumah kontrakannya. Tak 
ada isak tangis lagi di sebelah 
Nia. Malam berlalu melewati
rumahnya yang senyap dan sepi 
di kala angin menepis rindunya
akan kulit Yeni dan Nia.

Surabaya, 13 Mei 2012
* Penulis Bergiat di Ko-

munitas Sastra IAIN Sunan
Ampel Surabaya dan Ber-
gabung di Pondok Budaya

Ikon Surabaya.
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MINGGU, 
14 April  2013My Story

Buat teman2 yang 
mau curhatan ten-

tang cowok,sobatan, 
ortu, ato skul boleh2 
aja. Atau sekadar 
kirim-kirim salam n 
cuap-cuap silakan 
aja kirimin ke dew-
acinta248@ymail.
com atau ke no hp 
085355715189. 
Curhatan atau cuap-
cuap kamu bakal di 
tampilin di halaman 
My Story setiap ming-
gunya. Ditunggu y ;)

Teman Suka Bohong

Suka Sama Mantan

Oleh: Junaidi Khab*
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-

KAKI-KAKI GERIMIS
lalu kita adalah sepasang kanak-kanak yang 

bermain di kaki-kaki gerimis. menadah tempias
dengan tangan yang legam dan wajah kita yang
berbau malam. 

tidak ada pagi bagi hati yang retak, sayang. 
maka biarkan celah-celah hujan

merebah dan membasah. mari terus bermain, 
hingga reda deras, hingga dada kita sama-sama
tak lagi getas.

seharusnya engkau mendengar, partitur yang 
dibawa rintik tak menyisakan nada-nada cantik. ia 
meretih, ia merintih. maka tepat seperti itulah tu-
buh kita menandak-nandak 

di bawahnya, agar larung segala macam keca-
muk. agar kau dan aku berhenti larut dalam kusut.

“mari kubuatkan kapal, supaya kita bisa ber-
main di sungai,” katamu.

“tidak!” kataku. “mari bermain hujan saja.”

kita akan selalu menjadi kanak-kanak yang ber-
main di kaki gerimis. meski hujan tak akan ber-
henti datang, dengan rintik yang tak sanggup kita 
bilang.

dengan bianglala yang selalu batal bertandang. 

(Sukabumi, 13 Januari 2013)

PULANG KEPADAMU
tak pernah usai kususuri petak-petak trotoar 

di keningmu yang berisi
marka jalan, plang-plang ingatan, dan wajah 

para pelancong.
matamu yang arah mata angin telah begitu me-

nyesatkan sehingga
aku tak pernah ingin pulang. menemukan sebe-

nar rumah.

di dada bangku-bangkumulah kerap kita ber-
cakap

tentang cuaca dan peristiwa. tentang orang-
orang yang kita

kenal atau tidak. hingga malam tandas di dalam 
gelas,

selalu tersisa bincang, yang tak pernah
selesai kita bilang. 
(Bandung, 10 Januari 2013)

*Skylashtar Maryam, penulis, Information
Development Manager KPPI (Komunitas Penulis 

Perempuan Indonesia), Marketing Manager Sky-
lArt Publisher. Berdomisili di Bandung.

Pada malam itu anginPPmulai senyap. HanyaPP gPtinggal desir-desirnya 
y yy p

yang membuat bulu kulit 
gg y

berdiri karena dinginnya gelap 
y gy g

yang menyusuri rumah-rumah
g y gy g p

penduduk. Yeni di sebelah 
y g yg y

Nia menangis terisak-isak.
Isakannya ditahan sekuat 

gg

mungkin. Namun dinginnya 
yy

malam menyelimuti tubuhnya 
g g yg g y

hingga ia juga tak mampu
yy

menahan isakannya. Nia kaget 
gg j gj g

terbangun. Memandangi 
yy

wajah Yeni. Matanya bengkak.
g gg

Wajahnya memerah.
j yy

lalu 

Kerudung Hitam

Bagi yang pengen salam-salamnya dimuat, kirim aja ke 085355715189

HaLO Dc, ne Mira di PKu. MAU curhatan ama Dc. AKu 
pnya temAn yang suka BOHONg ama aKu, KEbohongannya 
tersebut membuat aku n TEMan2 ku kesal ama dia. Gimana Cara 
MENGhentikaN kebiasaa dia UNTuk selaLU BOHONg?

Mira-Pekanbaru

Jawaban: 
Halo Mira yang baik. Seperti yng kita ketahui bahwa 

berbohong adalah tindakan tidak terpuji dan merugikan diri 
sendiri maupun orang lain. Akibat dari berbohong orang 
menjadi tidak percaya dengan kita lagi.

Agar temanmu berhenti untuk berbohong cobalah ingat-
kan dia untuk selalu berkata jujur. Jika selalu berbohong pasti 
tidak ada yang akan percaya dengannya lagi. (*)

Hai Dc, kenalkan aku Rio, mau curhatan ama 
DC nech. Aku masih suka am mantan aku Dc. N 

jujur ku pengen bgt balikan ama dia. Gimana 
tuch DC? 

Rio

Jawaban :
Halo Rio yang baik. Kamu lagi ngalami 

yang namanya clbk alias cinta bersemi 

kembali. Masih ada rasa yang tertinggal buat man-
tan kekasih kamu.

Saran dc, kalau memang masih suka tidak ada 
salahnya untuk mencoba menjalin hubungan den-
gan doski. Tapi ada hal yang perlu dicatat sebelum 
balikan dengan sang mantan.Apa hal yang mem-
buat kita pisah dulu jangan sampai diulangi lagi 
agar hubungan clbk ini langgeng kembali.(*)
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HalO, ne Ika dip Ku mau nitIP salam buat YAYay, NEllY, Vika, n

JUNE…..
081268753xxx

Met malaM , NE JAii, di BKn, TIPSalm Jha waT cewwqU KikY d
Air Tris sna. meT boboc ya……

085767892xxx
HALO, ne Biyan d UJ bATU mau nitip salam buat anak2 smp

1,,,,,
085365472xxx

SiaNX muAnna, ne ANIc di sudirmaN tipsalam jha buat yg gE 
malam Minggu….

085265348xxx
SelamAT siANg muaNa. qU FADilLA DI tmN karYA MAU nyam-

PAIKAN Salam wat elsY, MINDa, n KARIn…..
081378900xxx

Assalamualaikum warakhmatullah hibarakatuuuh.. ne andris di 
perawang mau kirim salam wat anak2 band ku aja ya, ilham, mett, 
rinto, n agi…..

085264897xxx
Met page n met beraktivitas yang enjoy di hare minggu na….

081268793xxx
SelamAT ULTAh buat sobaTKu YUKa di PSr KUaok….

081371909xxx
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