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Catatan Pengarang 
 

Sketsa Kehidupan ‘’antara Dusta dan Derita’’ 
 

Audrey adalah gadis yang rapuh dan selalu membutuhkan figur seorang ibu. Ia 
kehilangan seorang ibu sejak ia masih duduk dibangku sekolah dasar. Ia berharap kakaknya 
merupakan pengganti ibunya. Ia selalu bergantung pada kakaknya, Ellen. Namun Audrey kurang 
terbuka pada kakaknya malah membuat kakaknya tidak mempedulikannya. 
 

Ketika kakaknya memutuskan mandiri, memilih ngekos, saat memasuki universitas. Hal 
itu membuat kehidupan Audrey semakin sunyi, rasa sunyi di malam hari membuatnya tidak 
merasa tenang dan gelisah sepanjang malam. Pikirannya selalu kalut jika malam datang. Rumah 
pun tak lagi nyaman baginya. 
 

Hingga akhirnya, ia mengenal dunia malam. Berawal dari sekedar dugem untuk 
membunuh waktu. Malah membuatnya semakin hanyut pada kesenangan semu dan salah memilih 
pergaulan. Dari sekedar fun hingga mencoba drugs, menjadi bagian dri hidupnya yang baru. 
 

Hidupnya kian hancur, saat tak ada orang di sampingnya. Kakak yang dibutuhkannya pun 
sibuk dan tak pernah ada waktu untuknya. Drugs lah yang membuatnya bisa tetap bertahan 
menghadapi hidupnya. Meskipun hidupnya sudah hancur, ia masih memiliki seorang sahabat, 
Barbara. Barbara selalu berusaha ada untuknya. Meskipun kadang tidak sesuai seperti apa yang 
diharapkannya. 
 

Pada akhirnya, ia harus kehilangan keperawanannya hanya untuk satu gram sabu-sabu. 
Karena terlalu sering mengkonsumsi narkoba membuatnya kecanduan. Dunianya hancur, ketika 
menyadari keperawanannya hilang hanya demi drugs. Ia malu menghadapi dunia karena 
kebodohannya. 
 

Menyadari dirinya sudah hancur, Audrey semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. 
Berbagai jenis drugs pun ia coba. Hingga ayahnya menyadari kelakukan putri bungsunya dan 
marah besar atas kelakuan putrinya yang tak pernah diduganya. 
 

Hal itu malah membuat Audrey mencoba menggunakan narkoba dalam dosis banyak 
hingga menyebabkan over dosis (OD). Setelah mendapat perawatan di rumahsakit dan tempat 
rehabilitas narkoba. Hidup Audrey beranggsur-anggsur membaik. 
 

Namun masa lalunya selalu menghantuinya. Seperti kata pepatah keluar dari kandang 
harimau masuk ke mulut singa. Itulah kehidupan Audrey. Utang di masa lalunya menuntutnya 
untuk melunasi. Sedangkan Audrey sendiri tidak memiliki uang, 

 
Audrey yang sedang mabuk di perkosa calon abang iparnya. Tidak hanya itu, sejak 

diperkosa, Jack. Tunangan kakaknya malah memanfaatkan penderitaan Audrey untuk 
kesenangannya. Lagi-lagi ia terpaksa berhubungan dengan calon kakak iparnya agar mendapat 
sejumlah uang untuk membayar utang di masa lalunya. Hubungan intim yang sering 
dilakukannya membuatnya hamil.  

 
Ia memberitahukan kakaknya mengenai kehamilannya bersama Jack, namun lagi-lagi ia 

menyembunyikan kebenaran. Ia hanya membohongi kakaknya dan itu membuat hidupnya kian 
menderita. 
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Kakaknya memusuhinya dan memutuskan tali persaudaraan. Jack kerap menyiksa fisik 

dan batinnya. Seringnya disiksa membuat Audrey keguguran. Keguguran membuat Audrey 
tersadar pernikahannya dengan Jack tidak bisa dipertahankan lagi.  

 
Selama berumah tangga dengan Jack, ia selalu disiksa. Keputusan bercerai didukung 

ayahnya. Namun sayang, kesendiriannya membuatnya makin hanyut dalam dunia malam. 
 

Pada akhirnya, ia diketahui mengidap penyakit HIV dan setelah dinyatakan positif. 
Berselang beberapa waktu, ia diagnosa mengidap kanker payudara. Hidupnya tidak lama, ia 
berusaha bertahan hidup untuk meminta maaf pada kakak tercintanya yang sejak pernikahan 
menghilang selama dua tahun dari hidupnya. 
 

Rasa bahagia itu hadir, ketika kakaknya menjenguknya di rumahsakit. Ia berusaha 
menjalani sisa hidupnya yang menyandang gelar ODHA dan juga penyakit kanker payudara yang 
tidak lagi bisa disembuhkan karena sudah stadium akhir. 
 

Dimasa menjelang ajalnya, ia berusaha kembali menata serpihan masa lalunya dan 
mencoba meraih masa depan hingga ajal merengut nyawanya. Hidup adalah pilihan, Audrey 
menyadari kesalahannya di masa lalu. Namun, ia tidak menyesali keadaannya. Karena ia tahu 
masa lalu tidak bisa diulang kembali. 


