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“BRAM!! Kamu ngomong apa sama si Mala?” Suara 
hardikan sahabatnya dari handphone ketika dia 

baru bangun tidur, membuat Bram terpaksa mem-
fokuskan konsentrasi yang masih di awang-awang. 

“Ngomong apa? Aku enggak ngomong apa-apa 
sama Mala kok!” ujar Bram sambil mengeryitkan 
sepasang alisnya yang hitam dan tebal. Terakhir 
Bram bertemu Mala sekitar sebulan yang lalu. Ketika 
itu dia mengundang beberapa teman dekatnya untuk 
merayakan ulang tahun di pub yang direkomenda-
sikan oleh Mala. Rasanya sih, dia tidak bicara aneh-
aneh ke wanita itu, kecuali .... 

Kugapai Cinta di Mahameru
Mala menetapkan hati. ‘Aku bisa! Aku 

mempertaruhkan semuanya pada perjalanan ini—
baik itu hati maupun harga diri.’ Dia

menolak menunggu.
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“Lalu, lalu ... kenapa sekarang dia bilang mau men-
daki gunung Semeru demi kamu!?”

“A … APAAA!?”

Bisa! Ayo Mala, kamu bisa! Semangat! Kata-kata itu 
terus Mala gumamkan setiap kali dia merasa ingin 

kembali ke rumah dan tempat tidur yang nyaman, 
ketimbang melakukan petualangan gila ini.

“Kamu siap, Mala?” suara Wisnu membuat Mala 
menoleh ke arah kakaknya.

Mala mengatupkan bibir, lalu mengangguk, “Siap, 
Mas!”

“Sudah enggak bisa mundur lagi lho, Mala. Kalau 
kamu ragu ....”

“Jangan khawatir, Mas! Aku sudah mantap kok.” 
Mala mengacungkan jempolnya ke arah Wisnu, “Mas 
juga sudah?”

“Aku sih sudah sering La, enggak usah ditanya.”
“Maksud Mala, Mas Wisnu sudah siap didamprat 

Mas Yudha nanti?” Mala tertawa kecil, saat meman-
dang wajah Wisnu yang meringis.

“Ah, itu urusan belakangan, La. Nanti saja dipi-
kirinnya, yang penting sekarang kamu dulu!” Wisnu 
meremas perlahan bahu Mala, menyemangati adik 
perempuan satu-satunya itu, “Ayo La, pendaftaran 
sudah selesai tuh. Kita atur barang-barang dulu, be-
sok pagi baru mulai jalan.”

Mala tersenyum mendengar dukungan kakaknya. 



Ariyantie
Perngarang ‘Kugapai Cinta di Mahameru’

Penulis adalah karyawati dengan seorang putra, yang se-
lama ini hanya senang membaca, namun tahun 2012 men-
emukan www.wattpad.com 

Awalnya bagi penulis, situs itu adalah tempat untuk 
membaca cerita online gratis, namun berlanjut dengan ke-
inginan iseng untuk ikut mencoba menulis cerita. 

Kemudian penulis merasakan bahwa dunia menulis itu 
ternyata sama menariknya dengan dunia membaca, karena 
dengan menulis kita dapat menambah pengetahuan, mem-
perluas imajinasi dan sebagai wadah untuk menyalurkan 
aspirasi.

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah dan puji syukur tentu pertama akan kukir-
imkan kepada Allah SWT, lalu keluarga kecilku, dan berlan-
jut kepada teman-teman sesama penulis Secret Lust, atas 
kerjasama dan bantuan dalam me-review dan memberi 
masukan. Sukses untuk kalian semua. Cheers!

Wattpad
http://Wattpad.com/user/Arninthia
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Memandang wajah lelaki yang duduk di hadapan 
membuat pikiranku kacau, hingga tidak lagi 

menghiraukan tiap kata yang diucapkannya. Garis 
wajah tegas, rambut hitam lurus, bulu mata lentik, 
dan alis tebal, semua terlihat sempurna. Tapi bukan 
itu yang menarik perhatianku.

Pandanganku tak lepas dari bibir memesona mi-
liknya. Bibir tipis dengan titik hitam di sudutnya itu 
membuat hatiku tergelitik. Seolah melihat lumeran 
cokelat yang membuatku ingin;  mengusap, menjilat, 
dan melumatnya.

“Alice! Apa kamu sudah mengerti?” Suara tegas Pak 

Kesalahan besar yang kulakukan adalah terlalu 
memendam segalanya ... hingga tak menyadari ada 

rasa tumbuh di sela kekaguman. 

When I Taste Your Lips
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Edward menyadarkanku. Membuyarkan bayangan 
gila yang berkelebat dalam pikiran.

“Ah ... iya, Pak!” jawabku gelagapan. Segera kualih-
kan pandangan ke lantai, takut dia menyadari bahwa 
aku tidak memperhatikan instruksinya. Alih-alih 
sibuk berkhayal sambil memandangi titik hitam di 
sudut bibirnya.

Pak Edward menyodorkan beberapa arsip padaku, 
“Jadi Alice, laporannya harus selesai minggu ini. Kau 
mengerti?” Aku mengangguk, sekilas mencuri pan-
dang ke arahnya. Dia tengah memandangku dengan 
tegas. Seolah meneliti setiap perubahan gerak tu-
buhku.

Apa Pak Edward menyadari bahwa sedari tadi aku 
memandanginya? Aku semakin gugup memikirkan 
kemungkinan itu. Tak ingin berlama-lama, kuambil 
arsip dari tangan Pak Edward. Berpura-pura mene-
litinya dengan cepat sebelum kembali ke ruanganku.

“Apa masih ada yang harus saya kerjakan, Pak?”
“Tidak. Kau boleh kembali ke ruanganmu,” ucap-

nya yang kembali sibuk memeriksa beberapa arsip 
di meja.

Aku segera beranjak dari ruangan Pak Edward. 
Tidak ingin berlama-lama terjebak dalam imajinasi 
gila tiap kali bertatapan muka dengan atasanku itu. 
Terutama saat melihat bibir dan tahi lalatnya yang 
memesona.

“Ah!” Terembus napas lega begitu sampai di meja 
kerja. Merasa selama di ruangan Pak Edward tak ter-
dapat udara yang cukup hingga membuatku keha-
bisan napas.



Auldrey Anastasya
Perngarang ‘When I Taste Your Lips’

Dikenal dengan nama pena Auldrey Anastasya. Penulis 
asal Madiun yang sangat suka mendengarkan musik 
selama menulis ini berharap karyanya bisa dinikmati 
banyak orang.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberi saya 
kekuatan untuk menyelesaikan tulisan ini. Tak lupa pula 
saya ucapkan terima kasih pada Renee, Liana, Thea, Mbak 
Alya, Mbak Sophi, Mbak Nithia, Zee dan teman-teman pen-
ulis yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, 
yang telah dengan sabar menyemangati, mendorong, dan 
membimbing saya hingga memiliki kepercayaan diri untuk 
menyelesaikan cerita ini.

Wattpad
http://Wattpad.com/user/Auldrey
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Lidahku mengenali rasa asin yang sedari tadi 
menampar-nampar dinding mulut. Air laut. Aku 

bukan saja menenggak tapi berenang di dalamnya. 
Otakku sudah tidak mampu lagi mengirimkan perin-
tah untuk menggerakkan badan. Sekujur tubuh terasa 
lemas seolah ada yang meloloskan tulang-tulangku. 

Tunggu! Ini bukan yang pertama kalinya. Aku ya-
kin pernah berada dalam situasi yang sama. Bau laut. 
Teriakan-teriakan panik. Perahu. Perasaan takut 
karena terombang-ambing di lautan yang luas. Tapi 
kapan? Di mana?

Aku tidak ingat. Kepalaku sakit dan mataku mem-

Lotus Way
“A house wouldn’t always be a home, but a 

home would always be a house.”
—Gemma Stoner—
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berat.

 

Semua orang pasti setuju denganku kalau cuaca 
hari ini benar-benar sempurna untuk berada di 

pantai. Sinar matahari yang memantul membuat air 
laut terlihat berkilauan mengalahkan kilauan lensa 
kacamata hitam milik sahabatku, Selena Raven yang 
tengah berjemur. Masih sedikit terlalu pagi tapi kami 
berdua sudah sibuk melesakkan kaki dalam-dalam 
ke pasir pantai Bondi yang lembut dan hangat. Leng-
kingan peluit panjang seorang lifeguard1 sukarela-
wan berseragam merah-kuning yang baru saja lewat, 
selalu berhasil membuatku terkaget-kaget setiap kali 
berada di Bondi. Namun suara itu seolah telah ber-
sinergi sempurna dengan desiran lembut angin laut 
yang terasa menyegarkan. Terasa belum lengkap ka-
lau tidak mendengarnya.  

Aku melirik sekilas ke arah Sel yang juga rekanku 
di salah satu perusahaan periklanan terbesar di Sid-
ney. Tidak seperti kebanyakan perempuan di kan-
tor, kami lebih suka datang ke Bondi di akhir pekan 
ketimbang belanja pakaian atau perhiasan di mall. 
Aku dan Sel sama-sama menyukai alam, khususnya 
pantai. Itu yang membuat kami cocok walaupun 
dalam beberapa hal tetap saja berbeda. Seperti seka-
rang, kalau Sel tengah repot mengolesi tubuh dengan 
krim pencokelat karena terobsesi pada anggota grup 
1 Penjaga Pantai



Sophi Starmadre
Perngarang ‘The Lotus Way’

Seorang penulis amatir yang hobi membaca dan jalan-
jalan. Profesinya yang merangkap emak sekaligus asisten 
rumah tangga, ditambah aktivitas mengajar di sebuah PTS 
di kota Jambi, kadang-kadang membuatnya nyaris gila 
karena sulit mempunyai waktu yang pas untuk menulis 
tanpa gangguan.

Mulai tertarik untuk menulis sejak bergabung di Watt-
pad pada 2012 dengan akun @starmadre. Hasrat menulis 
semakin membara ketika bergabung dengan sebuah chat 
grup di Facebook yang isinya sekumpulan orang-orang 
yang sama ‘gilanya’. Cita-citanya sederhana: menjadi Penu-
lis Sungguhan. Titik.

Ucapan Terima Kasih
Allah SWT yang maha baik, teman-teman kontributor 

Secret Lust—kalian luar biasa!! Bintang kecilku yang men-
jadi kolam inspirasi tak berbatas serta hubby tercinta yang 
selalu mendukungku. Merci beaucoup :*

Wattpad
http://Wattpad.com/user/Starmadre
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“Ciiih!” Cibiran sinis itu mengusik dari apa yang 
membuat langkahku terhenti di pintu Jodh Cafe.

Aku tersenyum sekilas pada Deepak Sharma yang 
berdiri di belakang, menatap masam pada sepasang 
kekasih yang sedang berciuman di Bar. Kali ini aku 
setuju dengan Deepak. Yang kami lihat tidak akan 
jadi pemandangan favorit, walau diam-diam selalu 
menjadi impianku untuk dapat melakukannya de-
ngan seseorang yang aku cinta.

“Well, Kakakmu benar-benar mabuk kepayang,” 
gumamanku terdengar penuh toleransi, bijak dan—
seakan—tak tersakiti saat harus menelan mentah-

Love at the First Sniff
Love is in the air, intense passion fills the room

All I can smell is that perfect perfume
That you’re wearing tonight

The one you know I like
—High On Weed & Lust By Nat Perfume Poems—
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mentah kemesraan antara Sanju dan Adi.  
“Itu kabar buruk,” sahutnya dingin. “Ibuku tidak 

menyukai Sanju,” katanya seraya menggamit tangan-
ku, “sudahlah, ayo kita masuk ke dalam. Akan kubuat-
kan kau masala chai yang paling enak.”

Aku mengerutkan dahi. Pengakuan Deepak kalau 
Bibi Gauri tidak menyukai kekasih putra sulungnya 
agak mengejutkan. Padahal yang kutahu, seperti 
kebanyakan keluarga Hindustan lainnya, keluarga 
Sharma masih teguh memegang adat istiadat nenek 
moyang mereka dalam menentukan pasangan.

“Deep, bisa tolong buatkan aku noon chai untuk 
Sanju.” Suara berat milik lelaki menepis lamunan. 
Aku menoleh dan tersenyum pada pria yang berdiri 
di sebelah.

“Hai, Adi!” Aku menyapa kakak sahabatku seperti 
biasa.

“Reena.” Dia membalas sapaanku datar. 
Dengan kulit cokelat dan bulu-bulu halus pada 

garis rahang sampai ke dagu, wajah eksotis Vikrama-
ditya Sharma seratus atau dua ratus poin melebihi 
ketampanan adik-adiknya. Adi terlihat jantan dan 
berkuasa bagai bangsawan Rajasthan dalam lukisan 
klasik karya Raja Ravi Varma.

Matanya menyipit, “Kapan kau datang? Aku tidak 
melihatmu?” Keterkejutannya hanya kubalas de-
ngan senyum kecil, seperti biasa aku tidak terlalu 
me-nganggap apa yang keluar secara verbal adalah 
yang ingin ia katakan. Dia jelas hanya berbasa-basi. 
Dan aku terbiasa mencerna bentuk komunikasi lain 
yang keluar dari tubuhnya. Bahasa sakral aroma.



Naiqueen
Perngarang ‘Love at the First Sniff’

Lahir di Palembang September 1984, adalah ibu rumah 
tangga yang berbahagia dan seorang yang menerjemah-
kan warna, nada, rasa, aroma ke dalam  bahasa tulisan.

Ucapan Terima Kasih

Thanks to sumber dari segala sumber inspirasiku, Allah 
SWT. 

Perapian hatiku yang hangat My Baby Rensa dan My 
Hubby Ian, teman-teman yang namanya tidak bisa dise-
butkan satu persatu, I Love u All.

Wattpad
http://Wattpad.com/user/Naiqueen
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Dering panggilan telepon pada pagi buta begini 
tak pelak lagi membangunkan Mazaya dari ti-

durnya. Hal pertama yang ia sadari, ranjang ini bu-
kan kamar tidurnya. Four-posted bed berlinen putih 
ini jauh lebih besar dari tempat tidurnya di rumah, 
demikian juga dengan motif karpet, posisi meja na-
kas, dan warna dinding. Azha menggeledah penjuru 
ruangan, mencari tempat bersarang ponsel pintar 
miliknya yang mungkin tertimbun di suatu tempat 
sambil mengingat-ingat kejadian semalam.

Desahan tertahannya ... pagutan di tulang belakang, 

Cause in the daylight we’ll be on our own
But tonight I need to hold you so close

Daylight

— Maroon 5—

The Sweetest Lust
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tengkuk, bahu, selangka, leher, garis rahang, seiring 
jamahan laki-laki tersebut untuk membuka lapis demi 
lapis pakaian wanita ini ... lalu sebuah nama terluncur 
secara tidak sadar dari bibir ranum Azha meluntur-
kan segenap gairah yang semula membuncah.

“Mario ...”
Laki-laki tersebut menghentikan aktivitasnya seke-

tika. Azha terpaku menatap sosok di depannya. Salah 
besar Azha, rutuknya. Kesalahan fatal.

“Siapa Mario?” laki-laki itu memungut kemeja yang 
tergeletak di lantai lalu memakainya kembali. Ia bah-
kan tidak peduli kancing-kancingnya terpasang mi-
ring tidak sesuai urutan lubang.

“Niel! Daniel, jangan pergi.”
“Selamat tinggal, Mazaya.”

Mazaya menggigiti bibir. Daniel, bukan Mario. Azha 
bodoh!

Panggilan tersebut padam ketika Azha akhirnya 
menemukan lokasi ponselnya berada. Nomor ti-
dak dikenal lagi. Azha menunggu ditelepon ulang—
mungkin salah satu dari sekian teman kencannya. 
Atau permintaan maaf dari Daniel atas kejadian se-
malam—meski bukan sepenuhnya salah laki-laki itu. 
Telepon berdering kembali, kali ini langsung Azha 
terima.

“Selamat pagi, Azha. Ini Mario.”
Azha berusaha menahan diri untuk tidak histeris 

ketika suara seksi tersebut menyapa pendengaran-
nya. Bagaimana tidak, laki-laki yang menjadi obyek 
fantasinya semalam kini mewujud dalam dimensi 



Thea G
Perngarang ‘The Sweetesr Lust’

Thea G hanyalah manusia eksentrik yang menganggap 
dirinya memiliki hubungan darah dengan naga. Ia berang-
gapan demikian karena kritiknya dianggap tajam dan 
seringkali menusuk. 

Ia tidak pernah memiliki patokan tertentu dalam menu-
lis. Sepanjang imajinasinya berjalan, sejauh itulah tulisan-
nya akan terlahir.

Ucapan Terima Kasih

Untuk Tuhan yang Maha Esa, untuk rekan-rekan seper-
juangan dalam melahirkan buku bersama ini (tanpa 
ajakan kalian saya akan tetap jadi penulis blog tanpa 
karya fisik), dan untuk kamu yang selalu memberi inspi-
rasi, selalu jadi tempat bertanya, dan selalu memberi ma-
sukan positif. Saya cinta kamu.

Wattpad
http://Wattpad.com/user/AntheaFeather
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“Apa ini, La?” tanya Pak Hamdi begitu menerima 
secarik kertas yang kusodorkan. “Surat pengun-

duran diri?” tanyanya lagi sambil meledek. 
“Baca dulu aja, Pak,” jawabku pelan dan malu-malu. 

Kuremas sisi-sisi rok kerja hitam yang kukenakan. 
Menahan semua kecamuk emosi grogi dan takutku. 

“Surat Permohonan Pengajuan Dana Pinjaman …,” 
ujarnya sambil menengadahkan kepala mengamati 
wajahku. Aku mengangguk sekali, langsung menun-
duk tak berani membalas tatapan mata pria separuh 
baya yang berprofesi sebagai Kepala Bagian Keua-
ngan itu. 

“Kalau bukan diri sendiri, siapa lagi yang akan 
nerima lo?”

—Tarisa Suteno—

Di Balik Matamu
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“15 JUTA?” jerit Pak Hamdi sebelum meletakkan 
dengan kasar kertas tak berdosa itu di atas meja 
kayu jati. Aku memejamkan mata tak berani melihat 
wajahnya yang tegas berubah merah padam. “Untuk 
apa, Naela?” tanyanya keras. Jantungku sontak sema-
kin berdebar kencang. Nyaliku hampir ciut. 

Hanya ini jalan satu-satunya. Ke mana lagi ha-
rus kucari uang sebanyak itu? Memberanikan diri, 
kuangkat kepala dan membalas pelototan matanya. 
“Un … untuk operasi, Pak,” jawabku pelan. 

“Operasi apa? Siapa yang sakit?” Kali ini nada suara 
Pak Hamdi melembut, kerutan di keningnya menun-
jukkan kekhawatiran. Sialnya, aku lupa memikirkan 
jawaban dari pertanyaannya yang satu ini. Siapa?

“Ibu, Pak.” Astaga! Ya Tuhan, maafkan anak durha-
ka ini. 

“Ibu kamu sakit apa? Kapan operasinya?” tanya 
Pria yang sudah sebagian beruban rambutnya. 

“Komplikasi, Pak. Katanya dokter sih, aku juga be-
lum jelas.” Ibu maafkan Lala, Tuhan jangan kau de-
ngar kata-kataku ini dan menjadikannya kenyataan. 

“Ya ampun, semoga enggak kenapa-napa ya, Ibu-
mu,” ucapnya penuh simpati. Aku kembali mengang-
guk. “Kapan butuhnya?” 

Pertanyaan Pak Hamdi memberikan sedikit ha-
rapan bagiku. Apakah itu artinya aku berhasil? Aku 
akan berhasil mendapatkan 15 juta? 

“Niatnya sih minggu depan, Pak,” jawabku asal ma-
sih berharap-harap cemas. 

“Ya sudah, hari Kamis saya kabarin kamu, semoga 
saja Jumat nanti dananya bisa turun. Bilang Ibumu, 



Renee Keefe
Perngarang ‘Di Balik Matamu’

Hanya seorang manusia.

Ucapan Terima Kasih

Terima Kasih untuk pertemanan yang mengerikan ini. 
Tanpa kawan-kawan kejam yang siap menusuk dari de-
pan, cerpen Di Balik Matamu tak akan pernah selesai. 
DEMI TUHAN, Terima Kasih kawan-kawan NGKWI Ro-
mance Project .... I love you .... *siapin katana*

Wattpad
http://Wattpad.com/user/Alteriayume
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Matanya lekat memandang sebuah kesempur-
naan. Dalam seketika ia tertawan oleh pesona 

yang dipancarkan. Ia tidak tahu apa yang membuat-
nya merasa seperti ini. Berkali-kali ia melangkahkan 
kaki, menjauh, mencoba melupakan apa yang dilihat-
nya. Tapi hati tidak bisa berbohong. Tiap berpaling 
pergi, tidak lama kemudian ia kembali.

Reina tidak tahu apa yang membuatnya terobsesi 
seperti ini. Apakah karena kilau satin hitam yang 
membutakan mata? Atau karena korsase mawar yang 
menjadi penghias; begitu cantik dan menggoda? Ia 
tidak tahu. Yang pasti dalam dirinya ada keyakinan 

“Meski kata mundur itu ada. Sebenarnya manusia 

hanya diperbolehkan untuk melangkah maju”

Brother
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bahwa sang Sepatu harus ia miliki.
Bertahanlah, Reina! tegurnya dalam hati, pada diri 

yang kian goyah, kau telah memiliki banyak sepatu! 
Melewatkan satu pasang tidak akan menyakitimu!

Walau otak Reina setuju dengan hati kecilnya, ke-
inginan mejadi raja dan mengambil alih. Membuat ia 
melangkah masuk ke dalam toko dan berucap, “Saya 
mau yang itu!” Sambil menunjuk sepatu yang terpa-
jang di etalase pada seorang pramuniaga.

Beberapa menit kemudian, Reina keluar dari toko 
dengan sepatu baru di kedua kakinya. Tidak hanya 
itu, di kedua tangan Reina pun terdapat kantong ker-
tas yang tercetak beberapa logo merek sepatu di sisi 
permukaan.

Reina lagi-lagi menggagalkan usahanya untuk ber-
hemat, dengan membeli beberapa pasang sepatu se-
cara bersamaan. Namun ia memang tidak bisa mena-
han diri. 

Toh, pada dasarnya wanita dan sepatu adalah suatu 
hal yang diciptakan secara beriringan serta tidak ter-
pisahkan bukan? bela Reina terhadap sikapnya yang 
begitu gila dalam membelanjakan sepatu.

Bibir Reina menorehkan sebuah senyum saat meli-
hat betapa indah sepatu yang ia beli beriring dengan 
langkah kakinya. Memuji diri atas keputusan untuk 
membeli, walau atas hal tersebut membuat tagihan 
pada kartu kreditnya hampir menembus batas.

Terlalu terpesona dengan apa yang dibeli, mem-
buat Reina berjalan tanpa memperhatikan sekeli-
ling. Hingga tidak sengaja membentur sebuah tubuh 
kokoh.



Liana Lila
Perngarang ‘Brother’

Ya, Begitulah ....

Ucapan Terima Kasih

Untuk semua kontributor, terima kasih atas kerja keras-
nya dan juga untuk semua Pembaca yang menyempatkan 
diri membaca cerita ini. 

Saya senang.

Wattpad
http://Wattpad.com/user/LianaLila


