
How do you heal a broken heart? 

Berbicara pada diri sendiripun kadang bisa tidak mampu 
menghasilkan apa-apa. But at least I’ve tried. 

-Ryu Deka (@ryudeka)- 
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Buat sementara, hindarin deh yang namanya dengerin 

lagu-lagu romantis dan film-film romantis. Jauh-jauh 

deh! 

Hah??? Berarti gue harus jauh-jauh dari kamar gue 

sendiri dong? Secara … 

 

Ya udah, hapus semua SMS2 dari dia di INBOX loe, 

termasuk juga SENT MESSAGES loe ke dia yang selama 

ini loe simpen! 

 

Udah. Tapi kok engga ngebantu juga. Secara gue apal 

words by words yang dia kirim dan gue kirim ke 

dia…Hapus nomernya? 

 

Gila loe! Gue putus cinta. Masa iya harus mutusin 

silaturahmi.. Enggak ah! Ntar kalo gue kangen eh, kalo 

ada apa2 gimana ngubunginnya.. No no.. gue ganti aja 

namanya. Jadi “W” aja di phone book… Ga papa ya…. 

 

Hindarin lewat tempat2 yang bisa ngingetin loe sama 

dia! 

Okelah, mulai sekarang mungkin gue bisa ngindarin Soto 

Klebengan, Solaria, atau Sate Karang di Kotagede! Atau 

kalo karaoke di Happy Puppy, mungkin gue bisa pilih 

ruangan yang berbeda. Tapi masa gue harus ngindarin 

nonton di Studio 21?? Mau nonton dimana lagi, gue? 
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Dan, apa iya gue harus (again) ngindarin kamar gue 

sendiri?? 

 

Ampun… Ya udah, hindarin lewat kantornya, atau 

rumahnya dulu aja. 

 

Mmmm… gue bilangin! Tadi malem aja, saking ga taunya 

mesti gimana dan ngapain, all I knew tiba-tiba aja gue 

udah sampe di daerah rumahnya, dan ngelewatin 

rumahnya. Cuman lewat doang, liatin rumahnya. Just to 

make sure dia baik2 saja. Because I wasn’t… 

 

Sepertinya loe butuh bener-bener menenangkan diri. 

Take some time off. Cuti, gih! Belom ambil cuti sama 

sekali kan tahun ini? 

 

Gue? Cuti?? Ninggalin kantor? Duh..ntar deh gue pikir2 

lagi.. Ada yang mau nemenin gue ga ya… 

 

Duh Gusti.. Gimana lagi ya. Oh, I get it. Benci dia! Ayo, 

pikirin hal2 yang loe ga suka dari dia. Loe kan jago tu 

urusan nyacat orang. Ayo, sekarang waktunya buat 

ngebenci dia.. Sekarang waktunya nyacat dia! 

 

 

Mas, seumur-umur ya.. Ada orang yang jahat sama gue 
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aja, gue berusaha mati-matian untuk nggak ngebenci 

mereka. Lah ini, ada orang baik yang (masih) gue sayangin 

kaya gini, apalagi?? Pernah gue coba buat mikirin hal-hal 

buruk yang ada sama dirinya. But then again, itu semua 

jadi bukan masalah lagi. Karena I can deal with it. That’s 

what I called ‘compromize’. Pernah denger kan? 

Trus, mau loe apaaa????? 

Kurang lebih seperti inilah perbincangan antara gue 

dengan diri gue sendiri tadi malam menjelang tidur… 

Berbicara pada diri sendiripun kadang bisa tidak mampu 

menghasilkan apa-apa. But at least I’ve tried. 

 

 

 


