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untuknya” 
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http://www.nulisbuku.com/
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http://certulis.blogspot.com/2008/12/ada-apa-dengan-lelaki-itu-di-pagi-hari.html
http://certulis.blogspot.com/2009/08/impian-hati-laksana-rumah-yang-baru.html
http://certulis.blogspot.com/2010/09/kebab-dengan-ngarsopuro-surakarta.html
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Coretan “Selamat Hari Ibu” 

 

Dari kemarin rasanya aneh saya melihat ayu 

sedang berkemas. Ayu adalah anak saya yang 

berumur 18 tahun dia mempunyai seorang kakak 

yang berumur 22 tahun mereka berdua adalah anak 

yang sangat luar biasa. Tiba-tiba anak yang mulanya 

penurut sekarang menjadi berontak dan tidak 

mendengar perkataan ibunya. Saya sudah lama 

bercerai dengan suami saya dan saya dekat dengan 

teman saya yang bekerja sebagai peternak ikan, 

walaupun dia bukanlah orang kaya tetapi dia baik 

sekali, sewaktu saya sedang ingin pergi bersama dia, 

dia bernama mas rohman. 

"Tok....tok assalammu'alaikum" 

"Wa'alaikum salam, maaf anda ini siapa ya?" 

Ayu memang belum mengenal mas rohman 

dengan baik, tetapi saya pernah cerita tentang 
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pekerjaannya walaupun Ayu kurang setuju dengan 

pekerjaannya. 

 

"Ini pasti Ayu ya? Ibu ada dik?" 

"Ada, Bapak siapa ya?" 

"Perkenalkan nama saya Rohman" 

Sambil menyalaminya Ayu berkata : "Owh....ini 

to? yang namanya Pak Rohman. Ibu sering cerita 

tentang Bapak, silakan duduk dulu saya panggilkan 

Ibu." 

"Terima kasih" 

Selagi Ayu memanggil Ibunya. Tiba-tiba Ayu 

marah karena kedatangannya Pak Rohman. 

"Bu.......Ibu sedang berhubungan dengan Pak 

Rohman ya? terus hari ini mau pergi kemana?" 

"Owh.....itu. Iya mas rohman orangnya baik. 

Ayu ikut Ibu saja pergi bersama" 

"Memang Ibu mau kemana?" 
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"Mau beternak Ikan, Ikannya bagus-bagus 

disana pasti kamu suka, daripada kamu sendirian di 

rumah" 

Waktu itu memang kakaknya Ayu sedang 

pergi ke Yogyakarta, sedang study banding, jadi 

hanya Ibu dan Ayu saja yang ada di rumah. Sore itu 

Pak Rohman mengajak mereka berdua. 

"Baiklah, aku akan coba jalan-jalan bersama 

kalian" 

Setelah mereka pergi dan sampai ke tempat 

tujuan. Mereka berdua kelihatan senang sekali, tetapi 

Ayu sangat sedih sekali dan murung seperti tidak 

suka. 

"Ayu kenapa kamu kelihatan sedih, kamu 

tidak suka berada disini ya?" 

"Ibu kenapa kita tidak liburan ke mall aja, 

kenapa harus pergi ke empang jelek seperti ini. 

Apalagi bersama dengan Pak Rohman, dia kan bukan  
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Lho…..kok udah selesai, padahal aku kan pengen baca 

lagi. 

Makanya teman-teman ingin tahu kisah selanjutnya, 

beli buku “Coretan Kecil Coretan Cinta” yang full 

version ya? 

 

Kalau sudah beli kasih testimonial kamu di 

http://certulis.blogspot.com oke temen-temen… 

 

Salam kisah dari corcin 

http://certulis.blogspot.com/

