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BESTIES 4 

Oleh : Cheryl Bernetta 

“persahabatan tidak selamanya tentang kebersamaan, 
tapi sahabat itu adalah tentang bagaimana mereka terus 

ada di sampingmu sesulit apapun keadaanmu.” 

 

 

 

 

 

 

 

Kalian pernah punya sahabat?  

 Buat kalian yang punya sahabat pasti mengerti 
bagaimana rasanya. Kalian pasti punya rasa yang sama 
denganku. Aku akan bercerita tentang persahabatan kami 
berempat.  

 Kami sudah berhubungan sejak bayi, bahkan 
sejak masih di dalam kandungan mungkin. Setiap waktu 
kami habiskan bersama-sama. Bermain bersama, tertawa, 
bahkan sampai saling membuat satu sama lain menangis 
karena tingkah laku kami sendiri.  
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ANASTASYA 

Oleh : Kristian 

“Semakin gue cari tau tentang dia, semakin gue sadar 
banyak kesamaan dari kami yang seperti kebetulan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagi itu, udara pagi masih segar dan langit masih 
jernih.  Semua dimulai di hari pertama gue masuk SMA. 
Cerita yang akan gue mulai tentang seorang perempuan  
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BARKO DAN MASA LALUNYA  

Oleh : Danil M 

“Hakim mu hanya sang Pencipta.. jadi, dewasalah 
menjadi pria, jangan takut pada apapun!”. 

 

“ Permisi Bu ... maaf ongkosnya ...”  

Ujar kernet bus Agra tujuan Pasar Rebo-Cikarang. 

“ Iya ... tunggu ...” 

“HAAAH !!!! MANA DOMPET SAYA??!!” 

“DOMPET SAYA HILANG 
!!! TOLONG COPETT!! ”  

Semua orang 
melihat ke arah 
perempuan paruh baya 
malang itu. Dia hanya bisa 
menangis terisak, dan 
orang di sekitarnya hanya 
bisa memandang kasihan 
dan bingung, seorang lain 
menghampiri dia sambil 
mencoba menolong 
dengan menenangkannya. 

Sedangkan Gue? 
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SECANGKIR AIR DI BULAN DESEMBER 

Oleh : Cynthia V. S 

“Semua ini mengajarkan aku betapa berharganya waktu 
kebersamaan yang kita lalui dengan orang lain. Di tiap 

detik, menit, jam, semua waktu yang berlalu akan 
meninggalkan kesan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Desember adalah natal dan itu adalah hari 
yang sangat membahagiakan sepanjang satu tahun. 
Buatku, ulang tahun, hari kejepit nasional – biasa kita 
sebut harpitnas – , atau hari makan gratis nasional tetap 
tidak akan mampu mengalahkan kemeriahan sukacita 
natal. 
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AKU DAN PUISI 

Oleh : Tifanny N. L 

“Biar kata yang mewakili 
Riak jiwa yang menari 

Dalam gaung sepi 
Untuk kamu yang tak peduli 

Makna isi dalam hati” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKU DAN KAMU 
Ini bukan tentang mengapa atau bagaimana rasa itu ada 
dan menjelma menjadi sebuah kenyamanan..  
ini soal kamu yang tetap setia, sehingga waktu bisa 
merangkai cerita indahnya tentang rasa yang tercipta 
antara kita.. yaa tanpa di sengaja hanya mengalir apa 
adanya.. sesederhana itu rasa tercipta 

 



 

8 

TAMAN GANG ANGGUR  

Oleh : Diana Citra 

“Dia adalah bagian kecil dari sejarah hidupku yang akan 
membuatku ingat betapa bahagianya merasa mencintai 

dan dicintai seseorang.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sore itu, semburat jingga tipis mulai memanjakan 
mataku. Di taman ini aku sering menghabiskan waktu 
senjaku Bersama petty, anjing peliharaan kesayanganku 
yang setia menemaniku hampir 5 tahun terakhir. 

Aku tidak pernah menghitung sudah berapa senja 
yang aku lewati di tempat ini, di taman gang Anggur. 
Taman dengan bangku Panjang dengan posisi tepat 
menghadap matahari tenggelam. Aku selalu menyukai 
tempat ini lebih dari apapun. 

Usiaku kini 55 tahun. Untuk seorang pensiunan, 
rutinitasku ini memang bisa membuatku agak santai.  
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MAHAMERU 

Oleh : Denny Martinus 

“Mahameru mengajarkan kami untuk mensyukuri 
anugerah Tuhan. Dan berusaha hingga batas terbaik 

yang bisa kami lakukan.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua dimulai bertolak dari pengalaman kami 
ketika berhasil mendaki Gunung Merbabu. Hal itu 
membuat kami ‘ketagihan’ untuk mencoba mendaki 
gunung lain. Ya pilihan kami jatuh ke gunung Semeru 
untuk petualangan kami berikutnya.   

Gunung Semeru terkenal dengan puncaknya 
bernama Mahameru. Gunung tertinggi di pulau Jawa ini 
terlihat sangat kokoh saat kami baru saja tiba di pintu 
masuk pendakian Ranupani. 
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PENNY & COWOK KAKTUS 

Oleh : Nk 

“Ketika kita tulus sama seseorang, bukan hak kita untuk 
menuntut untuk di perlakukan dengan baik, karena 

memang begitu seharusnya ketika kita mengasihi..”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Selamat ulang tahun Penny..” 

Kata Iyos sambil menyodorkan         
sebuah pot yang di tumbuhi kaktus              
berwarna magenta.  

Ini kali kedua dia memberi hadiah yang sama 
dalam dua tahun terakhir. Dan sepertinya hasilnya akan 
sama. Di tolak lagi. 


