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Ucapan Terimakasih:

1. Terima kasih untuk Tuhanku.
2. Terima kasih untuk joshua.
3. Terima kasih untuk rekan penulis semua.
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ANTARA AKU, KAU DAN DIA

Kriiiiing..!!

Kriiiiing..!!

Kriiiiing..!!

Jam

weker yang ada di sisi ranjang berbunyi. Pagi ini
matahari bersinar sangat cerah, membuat pemilik
kamar tersebut terusik dengan sinar mataharinya.
Dengan malas tangannya tergerak untuk mematikan
jam wekernya dengan mata yang agak tertutup ,
kemudian dia kembali tidur lagi. Saat matanya baru
saja tertutup, terdengar suara teriakan dari arah luar
pintu kamarnya. Raisa cepat bangun ini sudah pagi
dan kamu harus

sekolah..!!!” Ucap Ibu raisa .

“Iya ibu.. “ Jawabku (dengan bangun dari tempat
tidurnya dan berjalan menuju ke arah kamar mandi).
Setelah dia selesai mandi dan bersiap-siap
diapun menuju tempat makan untuk sarapan terlebih
dahulu. Setelah selesai sarapan dia berpamitan
kepada orang tuanya untuk berangkat ke sekolah. “
Ibu, ayah aku berangkat sekolah dulu.” Ucapku
dengan mencium punggung tangan ayah dan ibunya.
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“ Iya..” Jawab Ibu dan Ayahku secara bersamaan.
“ hati-hati di jalan dan jangan mengebut mengendarai
sepedaku.” Ujar Ibuku. “ Iya ibu.” Jawabku (dengan
tersenyum).

Aku

mengayuh

sepedaku

dengan

gembira.
Aku sudah sampai di sekolah dan akupun
bergegas berjalan menyusuri kelas-kelas lain untuk
sampai di kelasku. Akhirnya aku sampai di kelasku
dan syukurlah guru yang mengajar masih belum
datang. Aku duduk di bangkuku, yang ada di tengah.
Aku duduk dengan salah satu sahabatku yang
bernama sinta. “Pagi raisa..” Ucap Sinta dan Roy
(dengan tersenyum).

“

Pagi..” Jawabku (dengan tersenyum juga), setelah itu
guru pun datang ke kelas dan mengajar.
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