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Sesekali aku menyentuh cangkir kopi yang sudah tidak lagi terlalu panas di meja di
depanku. Berusaha tidak terlalu memperlihatkan ketidak tertarikanku pada apapun yang sedang
diceritakan oleh lelaki yang duduk di kursi di sampingku sementara ia demikian antusias. Terlalu
antusias.
Sementara itu mataku sesekali mengamati sosok yang duduk di hadapanku seraya berusaha
mengingat sosoknya di masa lalu. Pada rautnya yang bersih kini sudah dihiasi beberapa kerutan
halus di beberapa tempat, juga terdapat warna yang berbeda di kumis tipis yang sepertinya menjadi
salah satu ciri khasnya sejak dahulu.
Sore itu cukup teduh, sinar matahari keemasan yang menembus jendela kedai kopi itu
menerangi Sebagian sisi ruangan yang tidak terlalu besar sementara sisi dimana kami duduk
mendapatkan keteduhan tanpa harus kehilangan suasana sore. Sayangnya kami berada di ruangan
sebelah dalam yang meskipun memiliki jendela yang cukup besar namun tertutup sehingga aku
tidak dapat merasakan hembusan angin sore yang sejuk.
“Kamu akan paham yang saya bicarakan begitu kau menemuinya nanti, sungguh dia ini
sangat luar biasa, cerdas, lugas, serba bisa” lelaki bertubuh gempal itu menyeruput kopinya, lalu
meringis karena kopi hitam miliknya masih terlalu panas.
Ini pertemuan kami yang kedua setelah berselang sekian tahun kami tidak berjumpa.
Sebuah kebetulan mempertemukan aku kembali dengan lelaki yang terpaut usia denganku cukup
jauh ini pada suatu malam. Setidaknya hingga saat ini aku menganggapnya tidak lebih dari suatu
kebetulan yang mungkin kusesali, atau semestinya tidak, akan kubiarkan cerita bergulir untuk
menentukannya.
Seto dan aku sempat cukup dekat, aku mengenal istrinya, perempuan yang sederhana,
akupun sempat bertemu anak – anaknya yang kini sudah beranjak remaja. Aku menghargainya
sebagai sosok yang lebih tua, juga karena ia telah memperkenalkan aku kepada beberapa orang
baik yang kemudian berperan dalam hidupku. Harus kuakui ketika itu aku memandangnya sebagai
sosok yang cukup berwibawa dengan wawasan yang cukup luas, dia juga cukup santun dan
memperlakukan siapapun dengan cukup baik.
Aku tidak terlalu ingat mengapa persisnya kemudian kami berjarak, atau mungkin aku
hanya tidak ingin mengingatnya. Dan jika aku memilih menyisihkan ingatan itu, sudah bisa

dipastikan bahwa apapun yang terjadi tidaklah terlalu menyenangkan. Namun melihat sosoknya
malam itu, bagaimana dia menyapaku dengan keramahan serta senyumannya yang khas, aku
memutuskan untuk memulai lembaran baru dan menerima kehadirannya kembali.
Aroma parfumnya yang khas membangkitkan kenangan ketika kami dekat, vanilla dengan
sedikit sentuhan sandalwood. Lelaki itu memang selalu berpenampilan rapi dan wangi. Ketika itu
aku sangat senang mendengarkannya bercerita. Dan seperti dahulu, malam itu ia bercerita cukup
banyak, meluputkan bising di kepalaku yang menganalisanya dengan seksama.
Meski malam itu percakapan kami tidak berlangsung terlalu lama, namun dari cerita yang
disampaikannya, gerak tubuhnya, reaksinya terhadap beberapa pertanyaan yang kuajukan,
sepertinya aku sudah bisa menangkap beberapa hal yang hari ini akan aku analisa kembali sebelum
aku menyimpulkan.

Siang hari itu cukup terik, matahari seakan sedang bersemangat dengan hanya sedikit awan
menghiasi langit yang biru sementara sang angin seperti sedang enggan menari dan hanya sesekali
berhembus sesuka hati. Kali ini aku tidak keberatan duduk di ruangan bagian dalam kedai kopi
yang berpendingin ruangan karena sepertinya aku akan meleleh jika kami duduk di bagian teras di
hari yang demikian terik ini.
Waktu seakan terhenti sejenak saat mataku menangkap sepasang mata yang menatapku
dalam. Mata yang tajam tapi juga menyimpan banyak cerita, menelisik hingga ke dalam sukmaku.
Dan aku seketika terbangun ketika perempuan itu menyodorkan tangannya dan memperkenalkan
dirinya.
“Nayanika, ini kak Candramawa ya pasti?” perempuan itu tersenyum, terlalu lebar
menurutku. Aku mengangguk dan menjabat tangannya yang kecil.
“Candramawa, apa kabar?” tanyaku.
“Baik, hehehe” jawabnya. Dan aku menangkap, tidak seperti jawabannya, dia sepertinya
tidak baik – baik saja.
Seperti dugaanku, Seto segera menyambut perempuan yang sekiranya 9 tahun lebih muda
dariku itu sebagaimana yang telah kuperkirakan sebelumnya. Setelah menawarkannya untuk
memesan minuman, mereka segera terlibat dalam sebuah percakapan. Sementara itu, aku seakan
menikmati sebuah pertunjukan, hanya mengamati seraya ditemani secangkir cappucino yang kini
suhunya sudah cukup bagiku untuk bisa kunikmati. Aroma kopi dan kayu manis menyapa

penciumanku sementara campuran susu, krim dan kopi yang hangat dan lembut menyapa lidahku,
sungguh paduan yang memanjakan inderaku.

Malam itu ketika kami membuat janji bertemu setelah sebelumnya kehidupan
mempertemukan kami dalam sebuah ketidak sengajaan, Seto menceritakan sebuah sosok yang
belum terlalu lama dikenalnya. Dikatakannya bahwa mereka cukup dekat dan beberapa kali terlibat
dalam suatu pekerjaan bersama. Namun, Naya, demikian Seto memanggilnya ternyata memiliki
suami yang pencemburu sehingga kemudian ia sepertinya mendapatkan masalah.
Seto mengatakan bagaimana ia mengasihani perempuan ini, bagaimana ia ingin menjadi
seorang teman yang baik yang menjadi tempat berbagi mengingat bagaimana beratnya
kehidupannya dengan seorang suami yang tidak hanya pencemburu tapi juga kerap melakukan
kekerasan. Namun Seto menyadari keterbatasannya sebagai seorang lelaki. Bahwa dia akan terus
dicurigai karena mengingat bahwa mereka merupakan lawan jenis sehingga kemungkinan
kedekatan mereka hanya akan menimbulkan masalah. Maka Seto mengajukan jika aku berkenan
diperkenalkan dengan anak ini, agar aku bisa setidaknya menjadi penyambung lidah bagi mereka
berdua. Agar suaminya tidak lagi mencurigai dan berpikir yang tidak semestinya. Setidaknya
demikianlah yang aku tangkap dari apa yang disampaikannya padaku malam itu. Bahwa Seto ingin
agar aku menjadi semacam penyampai pesan bagi mereka berdua.
“Lagipula, saya ini lelaki, walau bagaimanapun terbukanya dia padaku, sudah bisa
dipastikan ada beberapa hal yang mungkin tidak nyaman baginya untuk disampaikan padaku. Tapi
tidak denganmu mengingat kalian sesama perempuan” ujarnya malam itu, “Saya hanya ingin agar
ia memiliki tempat berbagi dimana ia bisa mencurahkan segalanya dengan bebas, dan suaminya
pun tidak akan curiga mengingat kalian sesama perempuan” Seto tampak berpikir sejenak
sementara aku menunggunya mengatakan apa yang kuperkirakan akan dia katakan.
“Selain itu, saya bisa menitipkan pesan kepadanya melaluimu kan, demikian pula
sebaliknya, dia bisa menitipkan pesan untukku melaluimu” lelaki itu menatapku penuh harap.
Ah, itu dia yang kutunggu, konfirmasi dari dugaanku.

Sesungguhnya aku tidak pernah ingin terlibat dalam urusan orang lain, terlebih urusan
pribadi. Normalnya aku akan menolak dan menyatakan ketidakinginanku untuk terlibat. Akan
tetapi entah mengapa, ketika Seto memperlihatkan foto sesosok perempuan, aku lalu menyetujui

bujukannya untuk diperkenalkan kepada perempuan itu. Seto bahkan memberikan nomor
kontaknya agar aku bisa menyapanya dan membuka percakapan.
Akan tetapi, aku tidak pernah pandai berbasa – basi, maka meski nomor itu aku simpan,
aku tidak pernah menghubunginya. Hingga suatu hari ketika aku tanpa sengaja melihat status di
media messenger, aku meliihat foto yang dibagikannya di statusnya. Aku mengamati bagaimana
bibirnya tersenyum, namun senyuman itu tidak terpancar di matanya. Mata yang menyimpan
sejuta cerita. Mungkin adalah dorongan naluri sebagai sesama perempuan atau murni rasa
kemanusiaan yang kemudian membuatku menyapanya kemudian.
Aku kemudian memberanikan diri untuk memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa
Seto yang memberikan nomornya padaku. Ia menjawab bahwa Seto memang sudah pernah
menyinggung tentangku dan juga memberikan nomorku, namun ia sungkan untuk menyapaku.
Percakapan kami hanya sebatas kegiatan masing – masing. Tidak sedikitpun kami menyinggung
masalah pribadi dan aku tidak sampai hati memulai. Aku bukanlah tipikal yang gemar mengorek
kehidupan seseorang. Jika ada yang berkenan berbagi denganku, aku akan sangat menghargainya,
namun aku tidak akan pernah dengan sengaja mencari tahu.
Aku cukup memahami bahwa hal yang bersifat pribadi tidaklah untuk dibagikan dan bahwa
ada hal yang bahkan sulit untuk sekedar diungkapkan. Dibutuhkan rasa percaya untuk bisa merasa
nyaman berbagi bahkan untuk hal sekecil apapun, karena akupun demikian. Maka aku
membiarkannya membahas apapun yang dirasanya nyaman. Dan untuk pertama kalinya, aku
mengikuti ritmenya dengan cukup sabar. Untuk orang yang tidak pandai berbasa – basi dan sedikit
tertutup, sungguh ini merupakan prestasi bagiku. Aku belum memahami apa yang mendasari
bagaimana aku berperilaku kepada perempuan ini. Aku berpikir, mungkin ini hanya sebatas empati
sebagai sesama perempuan saja.

Saat ini, aku mengamati dengan seksama bagaimana kedua sosok itu berinteraksi.
Bagaimana perempuan itu menggerakkan tubuhnya, garis – garis di wajahnya, sinar matanya.
Perempuan itu tampaknya seorang yang cukup aktif, ia tak hentinya bergerak meski gerakannya
minimal, namun ada kalanya gerakannya terlalu luas dan berlebihan, tawanya terlalu keras,
senyumannya terlalu lebar, seakan ia menutupi sesuatu.

Sementara itu Seto tampak memperhatikan dengan tatapan yang sudah kunantikan
sebelumnya. Tatapan yang mengandung sebuah kekaguman, namun bukan kekaguman seperti
yang sempat diungkapkannya padaku.
Aku dapat memahami mengapa Seto menaruh rasa kagum pada sosok ini. Perempuan ini
bertutur kata dengan cerdas, lugas, dan bagaimana seolah kehadirannya dapat menghidupkan
suasana. Kurasa nama yang diberikannya demikian tepat. Seperti namanya, Nayanika memiliki
sepasang mata yang indah dan memancarkan daya tarik yang memungkinkan siapapun dengan
mudah terperangkap dalam pesonanya. Ia pun memiliki paras wajah yang cantik alami. Dengan
riasan yang cukup sederhana ia tampak begitu menarik dengan kulit wajah yang bersih.
Penampilannya pun tak kalah menarik, dengan gaya yang meskipun casual namun cukup chic. Ia
memberikan kesan lain dengan hanya kemeja dan celana panjang serta jaket jeans sederhana yang
dikenakannya. Tidak akan ada yang mengira bahwa perempuan ini adalah seorang ibu dengan tiga
orang anak dengan tubuhnya yang langsing dan cukup ideal.
Tanpa kusadari, aku mendapati diriku menggelengkan kepalaku pelan ketika aku berpikir,
‘oh pantas Seto terdengar sedemikian antusias setiap kali ia membicarakan perempuan ini’ jelas
sekali bagiku ketertarikan Seto. Namun aku menyimpan pendapatku yang masih merupakan
dugaan yang belum terbukti itu untuk kunikmati sendiri sementara aku menyaksikan bagaimana
semuanya mengalir di hadapanku.
Hari itu percakapan yang terjadi lebih seperti pengenalan. Kami membahas kegiatan
masing - masing dan Seto mengungkapkan harapannya agar kami dapat menjalin pertemanan yang
baik.
“Anggaplah Candramawa sebagai seorang kakak, saya mengenalnya dengan cukup baik
sehingga saya cukup tahu bahwa dia pendengar yang baik, kau bisa bercerita apa saja kepadanya,
hal – hal yang tidak bisa kauceritakan kepada saya” ujarnya.
“Hanya jika berkenan, jika anda cukup mempercayai saya” imbuhku. Naya menjawab
dengan sebuah ucapan terimakasih dan sebuah senyuman kecil.
Dan percakapan itu mengakhiri perjumpaan kami di hari itu.

#2#
Di hari – hari berikutnya sesekali Naya menyapaku, hanya sekedar menyapa. Kami bertiga
membuat sebuah group chat agar bisa berbagi dengan mudah. Kami bertiga kemudian saling
bertukar cerita meskipun aku lebih sering menyimak percakapan mereka. Dari semua percakapan
itu, kekaguman Seto terhadap Naya semakin tampak, bahkan dalam percakapan pribadi antara aku
dan Seto, lelaki paruh baya itu tak segan – segan mengungkapkan kekagumannya itu.
Sore itu Seto membuat janji bertemu denganku di kedai kopi dimana kami bertemu
sebelumnya. Kali itu aku yang datang lebih dahulu memutuskan untuk menempati sebuah meja
kecil di area teras agar dapat menikmasti suasana sore yang sempat terlewatkan, akan tetapi
kemudian tetap harus melewatkannya untuk ke sekian kalinya ketika Seto tiba dan bersikeras untuk
menempati meja di ruangan dalam.
Pada awalnya ia menanyakan padaku mengenai pertemananku dengan Naya, apakah yang
anak itu telah ceritakan padaku. Aku mengatakan yang sejujurnya, bahwa kami belum bercerita
banyak dan bahwa cerita yang dibagikannya hanya seputar kegiatan sehari- hari saja.
Untuk kesekian kalinya dia menceritakan hal yang sama. Bagaimana suaminya pernah
demikian cemburu kepadanya hingga melakukan kekerasan pada Naya. Seto mengungkapkan
bagaimana ia merasa sangat bersalah karena peristiwa itu. Ia menyalahkan dirinya yang kurang

berhati – hati. Dikatakannya bahwa sebenarnya mereka sudah cukup hati – hati dengan apa saja
yang mereka bahas, namun malam itu entah mengapa nahas bagi mereka. Sekian hari ia tidak dapat
menghubungi perempuan itu, hingga akhirnya ia mengirimkan pesan bahwa suaminya telah
melakukan tindak kekerasan selama beberapa hari terakhir.
Ada sebuah keheningan sejenak melingkupi kami, yang terdengar hanya alunan music
instrumental yang terdengar sayup – sayup. Seto tampak menerawang sejenak sebelum kemudian
kembali bicara.
“Menurutmu bagaimana?” pertanyaanya yang tiba - tiba mengejutkanku.
“Apanya bagaimana?” aku balik bertanya.
Seto tertawa kecil, ia lalu menanyakan kesanku terhadap sosok Naya. Dan aku
menjawabnya dengan jujur. Bahwa perempuan ini memang cerdas, supel, pandai bergaul dan
kehadirannya bisa menghidupkan suasana.
“Saya bisa paham kenapa anda demikian menyukainya” jawabku seraya meraih ice
cappuccino ku, kuijinkan substansi dingin, pahit dan sedikit manis dengan busa susu dan krim
yang lembut itu menyentuh indera pengecapku sebelum meredakan dahaga di tenggorokanku
sementara mengamati reaksi mikro di mata lelaki di hadapanku atas pertanyaan itu.
“Saya kagum, dia memang perempuan yang hebat dan berbakat” ujarnya diplomatis.
“Ya, saya setuju. Dia juga cantik dan menarik”
Seto kembali tertawa. Tertawa tersipu. Pemandangan yang menurutku menarik. Aku
memang senang mengamati bagaimana orang berperilaku, bereaksi seraya dalam diam aku
menganalisa sebelum aku menyimpulkan sesuatu.
“Sepertinya dia sesungguhnya perempuan yang cukup kuat dan tangguh, perempuan yang
memiliki prinsip” aku melanjutkan. Dan sepertinya apa yang kukatakan memicu sesuatu dari Seto.
“Iya, betul” aku dapat melihat geliat di matanya, “Maka dari itu saya merasa aneh ketika
dia katakan bahwa dia tidak berdaya di hadapan suaminya itu. Kenapa dia membiarkan saja ketika
diperlakukan seperti itu, kenapa tidak melawan? Saya rasa bagi perempuan pemberani seperti dia,
adalah hal mudah untuk melawan”
Aku terdiam sejenak, dapat kurasakan wajahku mengeras. “Maksud anda, perempuan itu
mengatakan suatu kebohongan atau bagaimana?”
“Ya mungkin tidak bohong, hanya saja saya berpikir bagaimana bisa seorang perempuan
seperti dia tunduk begitu saja tanpa perlawanan” nadanya berubah sedikit lebih serius. “Candra,

mereka memiliki tiga orang anak, tidakkah itu aneh? Jika dia merasa tidak nyaman dalam sebuah
hubungan, bagaimana bisa hadir seorang anak?” dan kalimat yang keluar setelahnya membuatku
muak. ”Tidakkah kaupikir mungkin dia pun sesungguhnya menikmatinya? Makanya dia bertahan
sekian lama dan menghasilkan tiga orang anak”

Seketika itu dadaku bergemuruh. Aku sungguh tidak mengira lelaki ini mengatakan hal
demikian. Aku mungkin baru mengenal perempuan itu, namun sungguh aku merasa terganggu.
Naya telah mempercayakan sebuah kisah, penggalan dari hidupnya yang mungkin sulit untuk dia
ungkapkan namun kemudian dipertanyakan di belakangnya ketika penggalan itu mungkin hanya
Sebagian kecil saja dari sebuah kisah yang panjang yang belum siap ia bagikan. Tidak hanya itu,
terlepas kisah itu benar adanya ataupun tidak, kurasa tidak semestinya Seto sebagai seorang yang
memiliki sejumput kebijaksanaan berkomentar seperti itu, tidak ketika dia belum mengetahui
seluruh ceritanya, seluruh kebenarannya.

Katakanlah empati sebagai sesama perempuan atau rasa kemanusiaan. Aku memang belum
terlalu mengenalnya, tapi sepanjang komunikasi kami, aku mengamati segala sesuatunya.
Bagaimana meskipun perempuan itu berusaha tampak ceria, tertawa dengan riang, aku bisa
merasakan dan menangkap signal – signal bahwa sesungguhnya dia sedang berusaha mengalihkan
perhatiannya dari sesuatu yang lain. Bagaimana ia sesekali seakan menerawang jauh, atau ketika
ia sesekali melakukan pergerakan kecil yang tidak menentu.
Aku mungkin bukan seorang psikolog. Namun aku pernah berada di fase dimana aku benar
– benar depresi hingga aku membutuhkan bantuan seorang psikolog. Maka sedikitnya aku bisa
mengenali ketika seseorang sedang dalam keadaan tertekan.
“Tidakkah kaupikir mungkin dia memang dalam keadaan tidak berdaya?” aku menjawab
setelah aku menenangkan gemuruh di dalam diriku. “Mungkin dia mendapatkan intimidasi,
dibawah ancaman sehingga dia merasa takut untuk melawan?”
Seto terdiam, senyumannya lenyap seketika. Untuk beberapa saat, ruangan itu seperti
membeku dalam keheningan yang seakan memerangkap kami. Dia kemudian mendengarkanku
dengan seksama.
Kukatakan padanya, bahwa seharusnya kita mempertanyakan hal itu. Kenapa perempuan
seperti dirinya bisa dibuat tunduk hingga diperlakukan tidak semestinya pun dia tidak kuasa

melawan. Apakah yang sebenarnya dilakukan lelaki itu kepadanya selama ini? Apa yang
sesungguhnya terjadi di antara mereka?
Kukatakan bahwa aku beberapa kali menangkap bagaimana dia menahan diri dan seperti
takut berekspresi sementara seharusnya tidak demikian. Bahwa aku menduga perempuan ini sudah
mengalami sesuatu yang tidak hanya membuat dia merasa tidak mampu dan tidak berdaya, namun
ia bahkan merasa bahwa ia akan terkena masalah jika ia mengekspresikan dirinya.
Aku mengingatkan Seto bagaimana dia menceritakan padaku bahwa suaminya melarang
dia berkarir padahal dia memilliki potensi yang sangat besar. Dia pun dilarang untuk bergaul dan
berkegiatan diluar rumah, dan bagaimana segala sesuatunya harus atas seijin suaminya.
“Tidakkah dari situ saja kita sudah bisa menyimpulkan bagaimana perempuan ini dikekang
sedemikian rupa, bagaimana kebebasannya direnggut, bagaimana dia kemudian bahkan sulit
mengekspresikan diri sebagaimana biasanya? Tidakkah dengan demikian sudah jelas bahwa
seolah karakternya telah dibunuh?” aku mengatakan semua itu dengan tenang, menunggu lelaki
itu menyanggahku. Namun hanya menangkap keterkejutannya kemudian.
“Bukan tidak mungkin dia mendapatkan intimidasi bahkan ancaman, tidakkah kita
perhatikan bagaimana anak itu sangat berhati – hati dengan waktu, memastikan dia tidak lebih
lama bersama kita, dan bagaimana ekspresinya berubah seketika setiap kali suaminya
menghubunginya?” aku melanjutkan, “Jelas sekali ada rasa takut disana”
Seto belum juga mengatakan apapun. Namun dia mendengarkanku dengan seksama.
Kupikir dia memahami bahwa aku kurang setuju dengan pendapatnya.
“Waktu akan menjawab, apakah dia berkata jujur atau tidak” lanjutku. “Namun sampai
semua terbukti atau mendapatkan kejelasan lebih, mungkin kita hargai saja dulu kepercayaannya
untuk telah membagikan cerita itu”

Kami tidak melanjutkan topik itu untuk sementara waktu. Seto kemudian mengalihkan
pembicaraan dengan cerita yang lain namun aku dapat menangkap bahwa dia setidaknya
memikirkan apa yang baru saja kami bahas, setidaknya demikianlah harapanku. Aku dapat
merasakan bagaimana untuk beberapa saat lelaki itu seperti merasa kurang nyaman, namun dengan
segera ia menyembunyikannya dengan sangat baik, seperti biasanya.

Aku tidak bisa memungkiri bagaimana aku merasa tersakiti atas perkataan Seto. Jika aku
menempatkan diriku di posisi Naya, jika benar peristiwa itu terjadi, sudah tentu akan sangat
menyakitkan dan sulit sekali bahkan untuk sekedar berbagi. Karena ketika membagikan sebuah
kisah, bukankah kita harus mengenang kembali momen itu, dan untuk kisah seperti itu tentunya
sangat menyakitkan.
Dengan Naya membagikan cerita itu kepada Seto, cerita yang demikian pribadi, artinya dia
cukup mempercayainya tidak hanya untuk sekedar menyimak, namun juga untuk tidak
menghakiminya, untuk sedikitnya menaruh sedikit kepercayaan dan tidak mempertanyakan
kebenarannya. Dia membagiken cerita itu tentu karena dia berpikir lelaki ini sudah cukup
mengenalnya untuk dapat mempercayainya.
Adalah aku yang merasa seakan terkhianati. Hal itu mengingatkan aku kembali kepada
peristiwa yang sempat membuat aku dan Seto berjarak. Hingga kami sama sekali tidak
bersinggungan selama hampir tiga tahun lamanya. Kepercayaan. Dia telah mengkhianati
kepercayaanku. Dan meskipun kini aku kembali membuka diri, kepercayaanku terhadapnya sudah
tidak lagi seperti dahulu. Gelas yang pecah tidak bisa kembali baru meski sudah direkatkan
kembali.
Dari semua lelaki yang kukenal, kupikir Seto bisa memiliki pemikiran yang lebih bijak
mengingat tidak hanya usianya yang jauh diatasku, namun juga pergaulannya, kedudukannya di
strata sosial, profesinya.
Aku bisa saja segera beranjak saat itu juga, namun yang ada di benakku, jika aku beranjak,
artinya aku juga meninggalkan perempuan itu dan hatiku mengatakan bahwa perempuan itu
membutuhkan bantuan.
Maka kuputuskan untuk menahan diri dan mengikuti bagaimana cerita bergulir.

