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They  say… 
 

Bukan Cinta yang Membuat Dunia 

Berputar, is it true?  

Cerita cinta yang terdeskripsi lumayan 

"gelap" karya May dan Unge bikin saya 

berputar keyakinan dan percaya lagi 

kalo kita butuh cinta untuk bahagia dan 

bahkan akan melakukan apasaja untuk 

meraih atau bahkan mempertahankan 

cinta. Mungkin kita harus berputar ke sisi 

gelap untuk bisa melihat cahaya cinta 
lebih terang. 

DegoTaharuddin~ Broadcaster Hard Rock FM 
Radio Surabaya 

Kata kunci dari buku Bukan Cinta yang 

Membuat Dunia Berputar adalah 

"Tantangan". Unge ditantang untuk 

berubah menjadi May, demikian pula 

sebaliknya. Di situlah kehebatan menulis 

seseorang diasah; bisakah mereka keluar 

dari zona nyaman tulisan mereka sendiri? 
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Selain membuktikan kepiawaian mereka 

dalam memelintir kata dengan cara 

yang berbeda, tantangan ini juga 

berhasil membuat buku ini serupa 

perkawinan yang menghasilkan anak-

anak yang manis dan menggemaskan. 

Tulisan Unge yang manis, berpadu 

dengan tulisan May yang lugas, akhirnya 

berkawin menjadi tulisan yang cerdas 
dan legit! 

Bravo, Unge! Bravo, May! Selamat atas 

hasil 'perkawinan' pikiran kalian ini, ya! 

LalaPurwono ~ Editor, Author of The Blings of 
My Life, Girls Talk, CurhatKelana [The 
Series], A Million Dollar Question [duet with 
RyuDeka] 

 

It's a challenging "threesome", you and 

these two gorgeous women. 

KikaDhersyPutri ~ Author of 
CemburuituPeluru& Ber317an 
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Bukan Cinta yang Membuat Dunia 
Berputar is basicly about… 
 
A collection of superb flash fictions. 
We’re telling dark love stories, tough 
heart, and beautiful mistakes of love. 
 
It’s not love that keeps the world’s 
spinning around, but it’s you and the way 
you love me. 
 
 
Love, 
Hana May & Unge 
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Chapter 1 
 
 
 
 
 
 

Bukan Cinta yang membuat Dunia 
berputar 

 

“Maaf, Sayang, bukan cinta yang membuat dunia 
berputar. Tapi, Tuhan.” 

Unge 
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Segelas besar teh beraroma lemon 
kugenggam erat dalam ruas jemariku. Ada 
butiran–butiran pil penenang terlarut 
didalamnya. Lalu, teringat kamu.  Kamu yang 
menghisap rokok Marlboromu dan menyesap 
teh lemon pelan-pelan sebelum lelap 
menjemput.   

Pagi ini, aku mengulangi ritualmu. 
Sembari melihat hujan di luar. Untuk satu 
alasan bodoh, aku percaya bahwa duniaku 
berputar lebih cepat karena kamu ada di 
dalamnya. Aku kerap kali percaya pada teori 
idiotku itu. Bahwa waktu berhenti ketika 
kamu pergi. Dan berjalan kembali saat kamu 
datang menghampiri.  

Layaknya hujan pagi ini yang membuat 
banyak orang berteduh di depan pagar 
rumahku. Hujan itu kamu dan semua yang 
berhenti karenanya adalah aku.  

"Aku gak ngerti sama kamu. Sebentar 
kamu tertawa lalu marah detik berikutnya 
kamu diam tiba-tiba," ujarmu padaku di 
suatu waktu.  
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Bukan Cinta yang membuat Dunia 
berputar 

 

“Bukan cinta yang membuat dunia mereka berputar. 
Cinta hanya membuat manusia lebih menghargai dunia….” 

Hana May 
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// I walk barefoot where the water drowns the sand / 

with you no longer here to hold my hand // I let go.. / I let 
go.. // 

// The ocean makes my swelling heart feel small / with 
the sounds it makes you won't hear it if I call // I let go.. / 
I let go.. // 

Nerezza - Anak Pertama, Putri Pertama 

29 Tahun, Vice Director of Marketing  

Tanganku gemetar menggenggam kertas 
berisi hasil tes laboratorium. HIV. Positif. Ini 
lebih menakutkan daripada melihat hasil positif 
test pack kehamilan. Lebih menakutkan daripada 
melihat reaksi Mama ketika tahu aku tidak naik 
kelas. Lebih menakutkan daripada melihat raut 
kecewa Papa ketika tahu aku harus drop out dari 
kampus. Menakutkan karena aku tak bisa 
memikirkan cara untuk menyampaikan berita 
ini kepada adik-adikku. Bahwa aku tidak tahu 
berapa lama lagi dapat terus hidup untuk 
menjadi tulang punggung bagi mereka selepas 
kedua orang tua kami meninggal dunia. 

Aku hanya duduk diam dalam sedan 
mewahku. Entah berapa lama karena 
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sahabatku di sini hanya hening. Begitu hening 
hingga mampu kudengar detak jantungku 
sendiri. Mungkin jika jantungku bisa berteriak, 
maka ia akan memecahkan gendang telinga. 
Sedih. Kecewa. Takut. Marah. Semua melebur 
menjadi satu. Namun jauh dalam lubuk hatiku, 
aku menyesal. 

Kata orang, tidak perlu ijazah universitas jika 
memang ada bakat dan modal genetik. Kata 
orang lagi, wajahku rupawan, tubuhku 
menawan, otakku brilian, dan pekerjaanku 
mapan. Bagian terakhir ini yang sering 
membuat laki-laki baik kabur untuk 
berkomitmen. Bukannya dapat pasangan, 
menjelang usia kepala tiga ini aku masih 
melajang. Aku tidak masalah, tapi gunjingan 
tetangga meresahkan adik-adikku. Padahal laki-
laki semuanya parasit, kecuali adikku. Sudahlah, 
toh aku juga kadang memanfaatkan laki-laki 
matre juga untuk jadi suguh tamu. Menikah 
tidak penting, karena tujuanku adalah mendidik 
mereka menjadi orang sukses. 

Tuhan, seandainya adik-adikku tahu hanya 
satu yang aku rindukan kini. Pelukan hangat 
kedua orang tuaku dan kebersamaan kami 
seperti dulu. Aku salah, Tuhan. Aku salah 
mencari pelampiasan kasih orang tua dengan 
cinta-cinta semalam yang semu. Aku salah 
berpikir bahwa pelukan dan dekapan, meskipun 
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berlandaskan nafsu, dapat menghapus rinduku 
akan pelukan dan dekapan Papa Mama. Bodoh! 
Sekarang aku punya stempel pesakitan dan ini 
menyedihkan. 
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