
Tutup Mata 

Halo... 

 Aku yakin kamu tahu aku siapa. Aku, hidup dikelilingi orang-orang yang ‘katanya’ 

sayang padaku, peduli bahkan cinta padaku. Semua sempurna, semua sempurna pada 

awalnya. Tapi Semua tetap indah pada waktu nya. Mereka yang beratas namakan sahabat, 

teman dan pacar datang dan pergi begitu saja. Tanpa memberi salam, juga pergi tanpa 

mengucap selamat tinggal. Ah, mau aku sendiri. Aku tidak perduli. Toh kita dilahirkan 

memang sendiri. Walaupun tidak benar-benar sendiri. Setiap orang hanya mempunyai jalan 

setapak hidupnya masing-masing. Dan pada akhirnya, memang kita harus tetap berjalan 

diatas kaki kita sendiri kan?  

 

 Seperti aku sekarang ini, sendirian. Keluarga? Kamu sudah tahu, Aku dilahirkan 

sendiri. Dibesarkan dipanti asuhan dan setelah aku masuk sekolah menengah atas dengan 

mendapatkan beasiswa pemerintah sampai aku masuk kuliah dan memulai usahaku sendiri, 

aku memutuskan untuk tidak lagi tinggal di panti asuhan tempat aku dititipkan oleh sepasang 

perempuan dan laki-laki remaja yang ‘katanya’ belum mampu membesarkanku. Mereka yang 

seharusnya sekarang aku panggil dengan sebutan ayah dan ibu. Halah, tidak mampu 

membesarkanku tapi mereka mampu membayar banyak setiap bulan untuk kehidupanku 

dipanti. Bilang saja mereka tidak mau menanggung malu atas perbuatan dosa bertameng cinta 

beralas nafsu lalu membuangku begitu saja seperti sampah busuk. 

 Menurut kamu, Aku atau mereka yang busuk? Aku yakin kamu punya kata-kata yang 

tepat untuk mereka. 

 Pada usia ku beranjak 20 tahun, aku mengenal seorang wanita, seorang teman. Yang 

lalu berubah status menjadi pacar setelah aku sebulan mengenalnya. Wanita itu yang 

mengajarkan tentang cinta lebih dalam. Terlalu dalam sampai aku tidak mampu untuk 

kembali kepermukaan tempat awal aku dimana seharusnya aku berpijak. Aku terus dan terus 

terlena dengan segala keindahan yang ditawarkannya padaku. Aku yang sudah terbiasa 

merasa tertinggal, sudah terbiasa dibuang dan sendiri, untuk pertama kalinya aku sangat takut 

merasa kehilangan. Aku takut kehilangan kamu. Aku pun takut meninggalkan kamu sendiri.  

Karena ini, aku merasa memang kamu lah cinta itu. Denganmu, aku selalu merasa cukup. 



Rebahkan jiwa yang lelah. 

Karena wajah indah itu terus menginjak kepalaku. 

 Semua yang kamu lakukan padaku terasa benar, semua terasa nyata. Dan aku terus 

terhanyut oleh segala. Sampai-sampai kamu membuatku merasa patah hati, hancur lebur. Apa 

yang ku bisa, aku lakukan, aku punya, aku serahkan. Sudah semua. Tapi apa balasannya? 

Laki-laki lain? Kebohongan? Darah yang selalu saja menetes dari pelipisku karena kepalan 

tangan mungilmu? Luka bakar karena sundutan rokok yang kamu hisap dari bibir manismu? 

Apa yang aku dapat? Cinta yang mungkin cuma aku yang merasakannya, hanya itu saja.  

Bukankah sudah kubilang bahwa aku kuat? 

Bukankah aku sudah berjanji bahwa aku terus berdiri? 

Tapi, kenapa kini aku terjatuh? 

Mengapa aku masih bersila di dunia tercela? 

Masih hidup didunia benci. 

 Aku lelah, aku mau menyerah, aku mengaku kalah. Aku tidak tahu lagi bagaimana 

mengahadapi kamu. Kamu yang dengan tulus aku cintai, kamu yang sudah mengajarkan aku 

cinta. Kamu yang sudah banyak memberiku pelajaran dan aku tahu sekarang, dibalik 

keindahan selalu ada cela. Dibalik ketulusan, selalu ada keserakahan. Dibalik tawa, ada 

tangis. Dibalik bahagia, ada rintih. Dibalik cinta, ada kamu. Mungkin aku kurang bisa 

melengkapi. Kalau memang iya, aku memohon maaf atas itu. Kamu yang terlebih dulu lelah 

dan menyerah. Aku tak lagi ingin memaksa. Sekarang, saat ini juga aku yang akan 

melepaskan. 

 

 

 

 

 

 



Kelamnya hati berteriak lantang. 

Aku ingin terhempas, bukan terlepas. 

Aku ingin pergi, bukan tercaci. 

Aku ingin mencinta, bukan terlunta. 

Aku ingin memiliki, bukan terbunuh mati. 

 Aku bukan pujangga yang sempurna untuk kamu. Yang bisa menuliskan cerita cinta 

yang selama ini kamu inginkan.  

 Aku tiba-tiba menghilang bukan berarti aku tidak mau bertanggung jawab dengan dua 

tahun terakhir yang aku lewati sama kamu. Aku cuma gak mau kamu lagi-lagi tersiksa karena 

adanya aku. Kamu sekarang bebas, kamu bisa lepas. Cukup sisakan sedikit ruang didalam 

sana untuk cerita kita. 

Sunyi, sepi, lebam bersama api. 

Aku bagaikan bangkai. 

Yang tak tahu kapan hancur dengan tanah. 

Meninggalkan tulang yang takkan pernah hilang. 

 Aku yakin ini yang terakhir. Ini serpihan terakhir yang akan aku bagi denganmu. 

Seluruh kemampuan terakhirku. Kamu secepatnya akan membaca ini, aku meminta seorang 

suster baik hati yang selama sebulan ini merawatku. Merawatku dari kanker otak yang sudah 

satu tahun ini aku derita, tanpa kamu tahu. Mungkin, ini satu-satu nya yang kamu tidak tahu 

dariku. Aku cuma gak mau kamu sedih. Kamu nangis, lagi-lagi karena aku. Atau mungkin 

buat kamu kasihan sama aku dan merusak semua ketulusan cinta yang kamu ajarkan padaku. 

Atau bahkan malah pergi begitu saja karena penyakitku ini. Susterku ini tahu dengan jelas 

kamu siapa, tinggal dan kuliah dimana. Dan dia sudah bersumpah untuk memberikan surat ini 

kepadamu setelah aku selesai menulisnya. Mungkin dia bosan juga siang sampai malam 

bertemu pagi, aku terus saja menceritakan tentang kamu. Semua tentang kamu. Tidak ada 

yang lain, Cuma kamu. 

Pandu.  



Kemari, duduk bersamaku. 

Dan akan aku ceritakan semuanya. 

Sampai jumpa, sampai bertemu lagi. 

Sampai hati kita kosong dan akan kembali mengisi. 

Tutup mata. 

Aku disana. 

 

 

 

 

 

 

 


