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       Teruntuk,  mereka. 

Yang  tercinta.. 
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Mereka?  Siapa  mereka? 

     Mereka  adalah  dua  orang  terpenting  di  
dalam  hidupku.  Mereka  berdua  adalah  
yang  pertama  dihidupku.  Mereka  berdua  
banyak  melakukan  yang  terbaik  untuk  
hidupku.  Mereka  berdua  mencintaiku  
seperti  mencintai  hidupnya.  Mereka  
berdua  adalah  ayah  dan  ibuku.  Dan  
Mereka  berdua  adalah  hidupku,  yang  
membuatku  hidup. 

 

Kenapa  harus  mereka? 

     Tulisan  inilah,  yang  menjadi  alasan  
mengapa  aku  mengisahkan  mereka.  Ini  
hanya  sebagian  kecil,  bahkan  sangat  kecil  
dan  sederhana  dariku  untuk  menuliskan  
tentang  mereka.  Tidak  semua,  ini  hanya  
sedikit  dariku,  tetapi  dengan  banyak  cinta  
ku  menuliskannya... 
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Aku  mencintai  mereka,  dan  aku  hanya  
mampu  menuliskan  sebagian  kecilnya.  
Karena  sebenarnya,  aku  tidak  bisa  
mengungkapkan  bagaimana  mereka  di  
hidupku  hanya  dalam  satu  buku  ini.  
Begitu  banyaknya  arti  mereka  di  dalam  
hidupku,  maka dari  itu  aku  hanya  
menggoreskan  sedikit  disini.. 
 

      Mungkin  semua  orangtua  berbeda,  
mempunyai  karakter  masing – masing  di  
dalam  dirinya.  Tapi  aku  yakin,  semua  
orangtua  pasti  seperti  yang  aku  
tumpahkan  di  dalam  tulisan  ini,  bila  tidak,  
itu  mungkin  matamu  sebagai  seorang  
anak  yang  belum  terlalu  terbuka  
melihatnya,  atau  mungkin  perasaanmu  
sebagai  seorang  anak  kurang  peka  
terhadap  apapun  yang  mereka  lakukan  
untukmu,  anaknya.. 

 

Aku  rasa  begitu... 
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Kini,  aku  tidak  mengharapkan yang  lebih  
dari  mereka  karena  aku  menuliskannya 
disini.  Asalkan  mereka  tersenyum  
membacanya,  aku  rasa  itu  sudah  cukup  
membuatku  senang.  Membuat  mereka  
bangga  dan  bahagia,  adalah  dua  dari  
banyak  mimpi  terbesarku. 

 

         Beruntunglah  kalian,  ayah  dan  ibu.  
Kalian  begitu  banyak  memberikan  sesuatu  
yang  berharga  dengan  kasih  sayang  yang  
tak  ternilai  kepada  buah  hati  kalian.  
Termasuk  aku,  yang  merasa  beruntung  
karena  telah  memiliki  kalian.  Rasa  cintaku  
lebih  dari  apa  yang  aku  tuliskan,  rasa  
sayangku  tidak  hanya  pada  tulisan  ini.  
Disini,  aku  hanya  ingin  mengisahkan  
bagaimana  ayah  dan  ibu,  untukku.  Seperti  
yang  aku  katakan,  tidak  semua,  ini  hanya  
sebagian  kecil.. 

 

 

 



 

   5 

 

     Disini,  aku  akan  memulai... 
Mengisahkan  bagaimana  mereka  untukku,  
bagaimana  mereka  di  dalam  hidupku. 
 

     Merekalah,  yang  membuatku  bisa  
mengarungi  lautan  kehidupan  ini.  Sebesar  
apapun  ombak  dalam  lautan  kehidupanku,  
mereka  adalah perahu  kecil  tempatku  
berlindung,  dan satu – satunya  pulau 
tempat  pemberhentianku. 

 

 

Ini  dariku,  sangat  biasa,  untuk  mereka  
yang  sangat  luar  biasa... 

 


