
Tiba-tiba, Bapak memanggilku. Dengan ragu, aku melangkahkan kaki ke ruang tamu. Aku 
duduk di kursi. Mungkin aku seperti sang terpidana yang terpaksa duduk di ruang persidangan 
yang sama sekali tidak nyaman. 

Bapak bertanya kepadaku. Sebuah pertanyaan yang aneh. 

“Bagaimana Lis, kamu mau menikah dengan Adit?” 

Ha? Aku bingung. Aku sempat melihat Adit yang menatapku tajam. Aku jadi takut sendiri. 
M…..bagaimana ya. Kalau menurutku, aku takut untuk menikah. Karena nanti aku akan 
bertemu dengan banyak hal-hal baru yang aku rasa sangat malas untuk mengalaminya. 
Entahlah, apa mungkin aku belum siap dengan semua ini? Lagipula Adit kan tidak menyukaiku 
sama sekali. Tapi, di sisi lain aku juga ingin merasakan indahnya pernikahan. Ya, kelihatannya, 
menikah itu enak. Aku jadi punya teman yang selalu bisa untuk kuajak berbagi. Kalau dulu, aku 
selalu bermimpi untuk dibonceng seorang pacar, maka, sekarang, kalau aku menikah, aku akan 
sering dibonceng oleh seorang suami. Ah, begitu indahnya. Tapi, dibalik semua keindahan itu, 
apakah menikah akan memberikan sebuah kebahagiaan atau hanya sebuah penderitaan yang 
nanti akan datang silih berganti. Aduh, ya, kalau aku boleh memilih. Aku mau menikah, tapi, aku 
ingin dengan pernikahan itu, aku hanya akan merasakan kebahagiaan tanpa penderitaan 
sedikitpun. Tapi, mana mungkin. Memang, segala penderitaan tidak akan pernah terasa jika 
semuanya dilalui dengan rasa ikhlas. Dan ikhlas, juga bisa dirasakan dengan cinta. Yang jelas, 
Adit tidak mencintaiku. Dia hanya patah hati. Lalu, apakah aku mencintainya? Ah, entahlah 
sepertinya aku juga tidak mencintainya sama sekali. Ya, aku rasa begitu, tapi, kalau aku tidak 
menikah, kasihan orang tuaku. Mereka sudah sangat ingin punya menantu dan yang pasti 
mereka ingin anaknya “laku”. Jadi, bagaimana? Ah, aku bingung. Akhirnya, aku cuma bisa diam 
dan tak tahu harus berkata apa.  

“Diam berarti mau….,” 

Deg! Siapa tadi yang bilang begitu? 

“Alhamdulillah….,” 
Meskipun agak kaget, tapi aku lega. Ya, nggak tau kenapa aku merasa lega. Hem…. 

Dengan wajah yang merah padam, aku masuk lagi ke dapur. Entah kenapa, aku sangat malu. 
Lusi memelukku. Ia tertawa. Aku tak tahu apa yang ia tertawakan. Acara pun dilanjutkan 
dengan makan-makan. Aku mencoba mencari kesibukan di dapur. Mbak Santi membereskan 
tempat makan sambil membisikkan sesuatu yang sangat tidak enak untuk aku dengar. 

“Rupanya calon mertua kamu itu orang miskin ya Lis,” 

Deg! Ngapain nenek lampir ini bicara seperti itu. Kalau mereka semua mendengar, pasti acara 
ini langsung bubar.  

Aku diam saja. Orang seperti itu memang tak perlu dipedulikan.  

“Tapi, meskipun miskin, kelihatannya, mereka benar-benar tidak mau disepelekan,” kata mbak 
Santi. 

Aku menghela nafas.  

“Ya, mbak, dan untungnya saja, mereka mau besanan sama keluarga yang anggota 
keluarganya ada yang jadi nenek lampir,” kataku. 



“Maksud kamu apa?” 

“Ya aku bersyukur aja deh mbak. Meskipun aku punya bibi yang seperti  nenek lampir, tapi 
masih ada orang yang mau menikahiku,” 

“Heh, kamu….,” katanya sambil melotot.  

Cepat-cepat aku pergi ke tempat lain menghindari mbak Santi yang sudah kelihatan marah. Ia 
memang sangat suka mengejek tapi sangat marah kalau diejek. Ha, entahlah. Kenapa orang 
seperti itu bisa hidup dan bernafas di dunia ini. 

Tak lama, acara makan-makan pun selesai. Lalu Adit dan keluarganya pamit untuk pulang. Aku 
menyalami mereka dan mengantar mereka sampai pintu.  

“Loh, sandalku mana ya?” kata Adit sambil bingung mencari sandalnya. 

“Memangnya sandal apa?” kata Bapak. 

“Saya pake sandal jepit pak,” 

Bapak dan bude-budeku membantunya mencari. Sementara keluarganya Adit sudah menunggu 
di luar.  

“Maaf mbak, mungkin itu sandalnya,” kata Adit, sambil menunjuk sandal jepit yang diapakai 
mbak Santi. 

“Oh, ini ya, maaf ya,”  

Semua orangpun tertawa. 

“Mungkin, mantennya di suruh menginap saja,” kata Pamanku sambil tertawa. 

Adit hanya tersenyum tipis lalu pamitan dan ia pun pulang. 

Haaa, lega rasanya. Kamipun membereskan semuanya. Piring kotor, meja, kursi, semua ditata 
kembali. Setelah semuanya selesai, paman dan bude-budeku pamit pulang. Ibu dan Bapak 
mengucapkan terima kasih. Aku berharap mbak Santi juga pulang. Tapi kenapa dia nggak 
pamit-pamit ya. Kulihat Ibu terdiam. Ia terlihat sedih. Gak tahu kenapa. 

“Kenapa Bu?,” 

“Kamu akan menikah dengan Adit Lis,” katanya lesu. 

“Iya. Memang kenapa?” 

“Sebentar lagi, tanggung jawab Ibu untuk mendidikmu akan segera berakhir Lis, untuk 
selanjutnya, semua terserah suamimu. Sebenarnya, Ibu sangat berat untuk melepasmu. 
Selama ini, kau kubesarkan dan setelah itu, diambil orang begitu saja,” 

Ya Rabb. Ibu. Aku diam. Ingin sekali aku memeluknya. Tapi malu. He. 

“Kamu akan diajak hidup susah. Lihat saja pakaian bapaknya. Gak muat gitu celananya, tapi 
masih dipakai. Dah gitu, si Adit pakai sandal jepit lagi,” kata Mbak Santi. Deg!  



Ya Rabb. Kenapa Mbak Santi memandang orang dari celana dan sandalnya? Aduh Mbak Santi. 
Aku hanya bisa diam. Ingin sekali aku berkata, ” Ya iyalah mbak, dia pakai sandal jepit kan aku 
jelek. Coba aku cantik. Pasti yang ngelamar aku pakai sepatu mahal, soalnya, anak pengusaha 
kaya. Lagipula, Bapak mertua memang suka celana yang sempit. Celananya semua sempit-
sempit. Bukan berarti dia nggak punya celana. Lagian, salah siapa hayo, aku punya wajah 
jelek. Untung Ibu agak cantik. Jadi jelekku gak parah-parah,” tapi, itu hanya dalam hati. Tak 
mungkin aku mengatakan itu. Jangan sampai Ya Rabb. 

“Apalagi, dia cuma anak pungut Lis. Kamu gak akan dapat warisan,” kata Mbak Santi lagi. Ibu 
hanya diam dan terlihat guratan rasa ragu di wajahnya. 

Aduh….kok malah sampai warisan sih. Seandainya saja, aku dilamar orang kaya. Mbak Santi 
pasti sangat bahagia. Tapi, aku gak suka seperti itu. Kekayaan tidak akan menjamin hidup 
seseorang menjadi enak. Dulu waktu di pondok, aku merasa kekayaan bukan apa-apa. 
Entahlah. Abah mengajarkan aku tentang kesederhanaan, kepasrahan, dan mendekaktkan diri 
pada Allah. Rasanya, aku bahagia. Memang, punya banyak duit itu penting. Tapi, itu bukan 
segalanya. Hufff……aku hanya bisa diam dan menghela nafas panjang. 

“Daripada mbak sendiri, belum nikah juga,” gerutuku. 

“Memangnya kenapa kalau aku jadi perawan tua? Kamu iri?” 

Aku diam. 

“Lagipula, menikah itu tidak enak. Nanti kalau sudah menikah maka akan punya anak. Ribet 
kan, ngurusin anak. Capek. Belum kebutuhannya, sekolahnya, ya kalau anaknya cuma satu. 
Kalau lima, tujuh, bagaimana? Ya, mendingan gak nikah kan. Enak bisa bebas. Gak perlu 
susah-susah ngurusin anak,” 

Hadooh. Mulai lagi deh. 

“Hus. San. Ngapain sih kamu. Mau mempengaruhi anakku supaya jadi pemalas kayak kamu 
ya,” kata Ibu. 

“Lagipula benar kan mbak, ngapain menikah. Enakan kerja. Punya duit. Bisa beli apa yang aku 
mau. Tidak ada yang mengatur, gak perlu ribet sama anak,” 

 


