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[[ Kisah Dua Kamar ]]
~ by : bukanpujangga ~

Part I
Hai, salam kenal semuanya......minta ijin untuk sedikit bercerita tentang pengalaman hidup
gw ya......
Ini cerita gw mulai saat gw masih duduk di bangku kuliah sekitar tahun 1999, awal awal gw
masuk kuliah tepatnya. Gw kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung, dan gw
ambil jurusan teknik sipil. Asal gw dari daerah Jawa Timur, Surabaya tepatnya. Di Bandung
sendiri gw memilih untuk mencari kamar kos yang dekat dengan kampus gw karena emang
gw ga punya kendaraan untuk transportasi. Dan cerita ini bermula saat gw sedang mencari
kamar kost
.....suatu siang di bulan Agustus
setelah puter puter kesana kemari bareng sodara gw untuk mencari kos, akhirnya gw nemu
juga ada kos kosan yang lumayan enak tempatnya dan juga sedikit strategis menurut gw.
Tempatnya bersih, nyaman, deket kampus dan yang paling oke tuh adalah gampang cari
makanan dan kebutuhan lainnya. Harganya memang sedikit mahal sih daripada yang lain,
tapi tetep aja gw udah keburu cocok sama ini rumah kos dan akhirnya gw putusin untuk
ambil sebuah kamar disini. Rumah kos ini ada sekitar 20 an kamar dan masih ada beberapa
kamar yang kosong.
"bagaimana.....? jadi pilih kamar yang mana" ujar pak Kardi penjaga kos
"yang mana ya pak ? saya kok malah bingung" sahut gw
"terserah adik saja, tapi kalau yang enak diatas mas" kata pak Kardi
"kenapa pak ?" tanyaku
"diatas khan hanya ada 2 kamar saja dan 1 kamar mandi, jadi lebih privasi" lanjut pak Kardi
"boleh saya lihat ke atas ?" tanyaku lagi kepada pak Kardi
"oh boleh, mangga saya antar" sahut pak Kardi

Dan ternyata memang benar diatas sedikit lebih nyaman daripada kamar kamar di bawah, di
sini hanya ada sebuah teras / balkon kecil dan ada dua buah kamar dan sebuah kamar mandi
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yang sedikit luas.
Tiba tiba kami dikejutkan oleh bel yang berbunyi dari depan, dan pak Kardi bergegas pamit.

"sebentar ya mas, sepertinya ada tamu. Saya ke bawah dulu, silakan kalo mau lihat
kamarnya" kata pak Kardi
"iya pak, silakan" lanjutku

Akhirnya gw liat liat dua kamar yang saling berhadapan itu. Jarak dua kamar itu hanya
sekitar 1,5 m / selebar kamar mandi yang letaknya diantara 2 kamar itu.
....terdengar suara orang menaiki tangga menuju arah gw, ternyata itu pak Kardi bersama
dengan seorang gadis.

"ini mbak kalau kamar yang diatas, barangkali mbak lebih suka di kamar atas" ujar pak kardi
kepada gadis itu
"oh ini ya pak, lumayan juga ya" kata gadis itu

Oh iya gw lupa bilang kalo kos kosan ini adalah kos campur cewe cowo, dan gw takjub bener
liat ini cewe. Takjub karena cuantikknya yang pasti

hehe.."silakan diliat liat dulu mbak" lanjut pak Kardi
"bagaimana mas ? sudah ada keputusan jadi mau ambil kamar yang mana ?" tanya pak Kardi
kepadaku

Akhirnya kuputuskan untuk memilih kamar yang sebelah kanan, karena kamar itu sedikit
lebih lebar dibandingkan kamar yang sebelah kiri."saya yang ini saja pak

"sambil menunjuk pintu kamar yang gw pilih
"baik mas, nanti akan segera saya bersihkan" sahut pak Kardi
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Saat gw bicara dengan pak Kardi, gadis tadi masih sibuk melihat kamar yang sebelah kiri dan
melihat lihat kamar mandi.

"yang sebelah sini udah laku sama mas nya ini ya pak ?" tanya gadis itu kepada pak Kardi
"iya ini barusan mas ini bilang mau pilih kamar yang itu" jawab pak Kardi"
oh, kalau gitu saya ambil yang itu ya pak" lanjut gadis itu
"baik mbak, kebetulan pada cocok sama kamarnya. Jadi nanti bisa saya bersihkan sekaligus"
kata pak Kardi

Dalam hati gw "mimpi apa gw semalem ? dapet kos campur....dapet temen kos cantik bener,
dan jaraknya cuma di depan kamar gw persis"

"oh iya mbak sama mas nya ini udah pada kenal belum ya? sama sama anak baru kuliah kan
?" tanya pak Kardi
"kenalan dulu, nanti kalian kan jadi temen kos dan pasti hampir tiap hari ketemu" lanjutnya
"saya Anto" ujarku sambil menyodorkan tangan
"aku Adel, kuliah di U**** juga ?" sahutnya
"iya, aku baru masuk di sipil" jawabku
"sama aku juga, aku di fakultas **" jawabnya
"aslinya mana ?" tanyaku lagi
"aku Jakarta, kalau kamu ?" tanyanya
"aku Surabaya" jawabku

Akhirnya kita berdua larut dalam obrolan ringan, sebelum akhirnya pak Kardi naik keatas
membawa perlengkapan kebersihan. Dan itulah awal singkat kisah gw di kost ini.
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Part II
pertengahan Agustus 1999
.....cerita berlanjut, setelah gw positif mendapatkan kost kusempatkan untuk pulang ke
Surabaya sekedar untuk mengambil komputer gw dan beberapa perlengkapan lainnya.
Hari ini adalah hari pertama gw di kost ini, masih kacau balau dalem kamar gw dan akhirnya
mulai gw atur satu persatu barang gw. Mulai dari lemari plastik kecil hingga mengatur
gulungan kabel kabel Komputer gw yang bejibun banyaknya.
Gw liat di depan kamar gw masih belum ada tanda tanda kehidupan. "Belum ditempatin sama
Adel mungkin ya" dalam hati gw.
Keesokan harinya sekitar jam 8 pagian saat gw bersiap mau mandi ternyata pintu kamar
depan sudah sedikit terbuka, tapi gw cuekin aja dan langsung ngeloyor ke kamar mandi yang
letaknya memang diantara kamar gw dan Adel. Setelah mandi gw langsung bersiap siap buat
pergi ke kampus karena emang hari ini gw ada jadwal untuk urusan administrasi dengan
kampus gw.
Sesaat sebelum gw berangkat tiba tiba pintu kamar gw diketuk....
"knock knock...." suara pintu diketuk
sembari masih memegang sisir, karena emang gw lagi nyisir akhirnya gw bukain itu pintu.
Dan ternyata itu Adel
"Sorry ganggu To, gw cuman mau nanya apa elo punya terminal untuk kabel gitu ?" tanya
Adel
"terminal kabel ? maksud lo buat paralel gitu ya ?" sembari gw celingak celinguk cari barang
yang dimaksud Adel
"iya untuk manjangin kabel soalnya vacuum cleaner gw kabel nya pendek banget" tambah
Adel
"oh kayanya ada nih Del" sambil gw pungut tuh barang dan gw kasih ke dia
"wah, makasih To...kepake ga nih ?" tanya Adel
"sementara sih belum Del, lo pake aja dulu" sahut gw
"ok deh, makasih ya...lo mo ke kampus ?" tanya dia
"iya nih ada beberapa urusan administrasi lom beres" jawab gw
"oh ok deh, kalo gitu gw pinjem dulu ya To. Thanks before..." lanjut Adel
"ok..." lanjut gw
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Akhirnya pagi itu gw berangkat ke kampus buat selesaiin urusan administrasi dengan
kampus, dan selepas itu gw belanja beberapa kebutuhan kost yang masih belum gw punya.
Sesampainya di kost, gw masih ngeliat pintu kamar Adel terbuka dan reflek langsung gw
samperin ke kamar dia.
"Knock Knock" walaupun pintunya kebuka tetep gw masih tau sopan santun
"Oh elo To, masuk aja sini" tawar Adel yang masih sibuk bersih bersih kamar
"ga apa apa gw masuk ?" tanya gw dari luar kamar
"ga apa apa kaleee, santai aja sini" lanjut dia
"set dah, kamarnya Adel bener bener kamar cewe banget. Semuanya serba rapi dan teratur,
beda banget sama kamar gw" dalam hati gw
"dari tadi belum selesai bersih bersih Del" tanya gw
"iya nih To, dari tadi masih berantakan" lanjut dia
"set dah...rapinya ke gini dia bilang berantakan" pikir gw
"Eh iya To, terminal kabel nya mau gw balikin nih. Gw udah selesai pake nya" kata Adek
sambil ngasih terminal nya ke gw
"bener udah ga butuh lagi ? gw masih ada kok..." sahut gw
"oh lo masih ada ? ini gw pake ga apa apa ?" tanya dia lagi
"ga pa pa deh" kata gw , padahal gw sendiri lupa masih punya atau engga. Karena seinget
gw, terminal kabel gw bawa beberapa biji dari Surabaya buat jaga jaga daripada beli lagi
disini.
"Ya udah gw balik ke kamar gw dulu ya" lanjut gw
"makasih ya To, entar kalo gw udah ga sibuk, gw main ke kamar lo deh"
"ok Del" sambil ngeloyor pergi

......keesokan harinya sekitar pukul 7 pagi
Gw buka pintu kamar gw dengan mata masih kriyip kriyip, dan yang gw liat pertama kali
adalah Adel yang sedang baca buku di deket balkon antara kamar gw dan dia.
"baru bangun To" tanya Adel
"iya nih Del, lo bangun jam berapa? jam segini udah rapi, mo ke kampus ?" tanya gw
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"iya To tadi bangun nya kepagian, trus mandi abis itu nganggur, mending baca novel deh"
lanjut dia
"lo mo ke kampus juga To ?" tanya Adel
"ga kok, ga ada acara apa apa gw hari ini" jawab gw
"ya udah disini aja ngobrol nemenin gw" pinta Adel
akhirnya gw geret kursi yang ada di depan kamar gw ke deket Adel. Takjub bener gw liat ini
cewe, bener bener sempurna menurut gw. Karena seumur umur gw idup di Surabaya belum
pernah liat cewe secakep Adel.
"baca novel apa Del ?" tanya gw
"oh ini ? novel ringan remaja kok To, buat nemenin gw kalo baru boring" lanjut dia
"ow..." udah keabisan kata kata buat pembicaraan gw
"udah sarapan To ?" tanya Adel
"belum lah, baru juga bangun hehehe" sahut gw
"lo mau roti? gw ada roti nih kalo lo mau..." tawar Adel ke gw
"ga deh makasih Del" tolak gw
"heh, pake malu malu segala...udah ayo ambil aja" sambil maksain terus rotinya ke gw.
"yey elo, ya wes sini gw ambil satu ya..." lanjut gw
"nah gitu dong, kita khan besok besok tiap hari juga ketemu. Ngapain juga pake malu malu
iya khan ?" kata Adel dengan mimik serius
"hahaha...bisa aja lo" lanjut gw
Akhirnya pagi itu gw ngabisin waktu dengan Adel ngobrol dan bercanda sembari menunggu
jam 9 pagi.
Dalam hati gw "mimpi apa gw ya, punya temen kost secakep dia, orangnya juga ga sombong,
enak diajak ngobrol, ngomongnya selalu nyambung, diajak bercanda juga okay....."

Masih Continued.....ke Part III
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Part III
akhirnya semester pertama dimulai, Gw dan Adel larut dalam kesibukan masing masing, tapi disela
sela kesibukan kampus kadang gw masih sempet ngobrol sama dia di berbagai waktu. Kadang pagi
hari saat tapi terkadang juga malem hari bahkan tengah malam. Balkon jadi tempat favorit gw buat
ngobrol sama dia.
di akhir akhir semester pertama, Adel lebih sering main ke kamar gw untuk sekedar bikin tugas /
paper untuk kuliahnya karena Adel ga punya komputer dan printer.
Dan kabar beritanya Adel sendiri udah jadi primadona baru di fakultasnya. Ngga keitung berapa
cowo yang nyamperin Adel ke kostnya, dan gw fikir itu wajar karena emang Adel cantik dan ramah.
Gw dan Adel sendiri jarang banget ngomongin hal hal pribadi, paling menthok juga Adel nanya "udah
punya pacar belom To? " atau kadang sering godain "malem minggu ga jalan jalan nih To?" atau
kadang lebih parah kalo dia pulang malem malem trus main ke kamar gw dan nemuin gw lagi
"pacaran" sama komputer gw, dia nya suka nyeletuk "wah, awet ya kalian berdua...gw pergi sampe
pulang masih berdua terus". Gw nya sih cuman bisa senyam senyum kecut ajah...hehe
Awal semester kedua, adel lebih sering main ke kamar gw, gak pagi, gak siang, gak malem, dan
menurut kabar yang beredar dia udah punya pacar baru. Gw sendiri denger kabar itu dari temen
temen kuliah gw yang ngebet sama Adel, bahkan ada yang bela belain tiap hari dateng ke kost gw
cuma buat pengen ngeliat sama ngobrol bareng Adel.
Gw sendiri sampai saat ini belum pernah ngeliat pacar Adel, dan dia sendiri sepertinya tertutup akan
hal itu. Gw lebih sering dimintain tolong sama Adel buat ngetikin tugas tugas nya dia kalo pas dia
emang ga sempet. Dan sebagai gantinya gw sering dibeliin makanan / minuman yang bejibun
banyaknya ( bisa buat seminggu... )
Gw sih seneng seneng aja secara tugas tugas Adel itu ga terlalu membebani buat gw, palingan
cuman bikin paper 1 halaman / 2 halaman sementara gw bisa dapet jatah makan sampe
semingguan.
Entah gw lupa hari apa hari itu, seinget gw itu hari sabtu tengah malem tiba tiba Adel dateng ke
kamar gw trus langsung ngeluyur ke kamar gw tanpa permisi langung buka pintu kamar gw.
"lagi gak sibuk khan To ?" tanya Adel tiba tiba
"ga begitu sih" sambil masih benerin jam dinding gw yang ngadat
"eh, emang semua cowok egois ya To ?" tanya dia tiba tiba
"Ah ngga juga, buktinya gw engga" jawab gw enteng sambil masang jam dinidng.
"yey elo, diajakin ngomong serius juga !" bentak Adel sambil ngelempar bantal ke gw
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"eh lo nanya serius ya ? gw kira becanda" tanya gw kaget waktu ngeliat Adel
"iya lah, masa kek gini masih bercanda ?" sambil nunjuk ke matanya sendiri
"hah ?" kaget gw ngeliat mata Adel yang sembab
"kenapa lo Del ? abis nangis ? kok mata lo sembab banget ?" tanya gw panik.
Abis gw tanyain gitu, Adel nya malah tambah nangis di kasur gw. Dan karena gw sendiri bingung
harus ngelakuin apa akhirnya gw hanya bisa elus elus rambutnya pelan.
"udah Del, ada apa sih ? cerita aja kalo mau cerita" pinta gw
"..............."
"..........."
"......."
Masih ga ada jawaban dari Adel, hingga beberapa saat kemudian tangisannya berhenti.
Dia tertidur, masing tersisa air mata di pipinya. Dan reflek gw bersihin pake tangan gw. Dalam hati
gw "ini anak bener bener cantik banget, ga nyangka gw malem ini bisa belai rambut sama usap
pipinya".
Sesaat sebelum gw nyalain komputer, gw selimutin Adel pake selimut yang biasa gw pake tidur.
Nyenyak banget tidurnya, tampak kelelahan dalam wajahnya seakan habis melewati rintangan yang
sangat berat malam ini.
"Cantik, bahkan terlalu cantik untuk ukuran gw nih cewe" dalam hati gw, "semoga besok pagi kamu
udah kembali ceria seperti biasanya ya Del" gumam gw.
Keesokan harinya gw terbangun sekitar jam 6 pagi dan gw liat Adel masih tidur dengan nyenyaknya
di kasur gw. Gw sendiri akhirnya tertidur di depan komputer gw.
Sekitar pukul 7an Adel pun terbangun dari tidur nyenyaknya.
"hoahmmmm....ngantuk To, gw lanjutin tidur gw ya?" Adel ngomong seakan tanpa bersalah udah
make kasur kesayangan gw semaleman.
"iya Del, puasin aja tidur lo dulu deh. Hari minggu ini..." kata gw
"hmmm, ini minggu ya ? eh kenapa lo ga bangunin gw semalem To?" tanya Adel dengan mata masih
terpejam
"ga enak Del, tidur lo enak banget kayanya" lanjut gw lagi
"oh, sorry ya kalo gw jadi ngerepotin lo To.." kata Adel
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"ga kok, ga apa apa" kata gw
"nah lo sendiri tidur mana ?" tanya Adel yang udah mulai kucek kucek matanya
"tidur di depan komputer gw" jawab gw enteng
"ha? gile lo, ga pegel tuh badan ? kenapa ga tidur di kasur aja ?" katanya tanpa beban
"wah, ga enak lah Del, kasur segitu masa buat berdua ? lagian gw kalo tidur kadang suka sepakbola,
kakinya kesana kemari...hehe" kata gw.
"duh maafin gw ya To, lagian ga apa apa lagi kalo lo mo tidur di samping gw, khan juga masih cukup
kok kasur lo" kata Adel
"hehe...kapan kapan aja deh Del" sahut gw ( mupeeengggg !

)

"ya wes aku pindah ke kamar gw ya, ngelanjutin tidur gw" kata Adel
"ok deh Del, silakan" kata gw
Sebenernya gw pengen tanya tentang masalah Adel semalem, tapi ga tau kenapa pertanyaan itu ga
bisa keluar dari mulut gw. Mungkin karena gw ngerasa mungkin Adel udah sedikit lupa akan
masalahnya, dan gw juga ngga pengen dia keinget trus nangis lagi.
Minggu sore sekitar pukul 4 gw berpapasan dengan Adel di tangga kost gw, sempat gw bertanya
hendak kemana dia sore itu. Adel hanya menjawab singkat "mau cari makan dulu To" dan
selanjutnya dia bilang kalo entar malem dia mau minjem komputer gw buat ngerjain tugas.
To Be Continued...To Part IV
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Part IV
Minggu malem Adel ketuk pintu kamar gw sekitar pukul 10 malem, gw sendiri sepertinya
denger dia pulang ke kost sekitar pukul jam 9 malam, dan gw juga denger suara cowok yang
nganterin sampe depan pintu kost dia.
"thuk thuk thuk....Anto" Suara Adel di depan pintu kamar gw
"masuk Del, ga dikunci kok seperti biasanya" jawab gw yang baru aja rebahan di kasur
"eh, udah mau tidur ya To ?" tanya Adel
"belum kok Del, cuma agak capek aja tadi abis main billiard bareng temen temen" jawab gw
"main billiard dimana To ?" tanya Adel
"di daerah Braga Del" kata gw
"wah jauh banget, bukannya di daerah ciumbeluit atas ada tempat billiard juga kayanya ?"
tanya Adel lagi
"dari awal udah pada suka main disana sama temen temen Del, lagian billiard an yang di
atas gw kurang suka juga" jawab gw
"emang beda gitu ya tiap billiard an ? perasaan sama aja deh" lanjut Adel
"kadang beda di meja nya sama suasananya aja sih Del" gw jelasin ke Adel
"oh...ga tau deh, ga pernah billiard juga soalnya hehe" kata Adel sambil ketawa kecil
"o iyah, gw mau kerjain tugas nih. Pinjem komputernya ya To ?" tanya Adel
"silakan deh Del" sahut gw
Akhirnya Adel nyalain komputer gw, dan langsung mulai mengetik tugas nya. Gw sendiri
akhirnya asyik membaca majalah komputer yang tadi gw beli sepulang Billiard. Selang
setengah jaman, gw ngerasa aneh karena Adel berhenti mengetik cukup lama, dan setelah gw
liat kearah dia ternyata Adel sedang melamun...ckckck nih anak kenapa lagi ? pandangan
matanya kosong ke arah monitor, dan gw yakin ini anak emang baru ada masalah berat.
"Del....Adel" gw panggil dia pelan
"wah masih belum sadar dari lamunannya juga" batin gw
"Dellll...." akhirnya gw tendang pelan kursi komputernya
"Hahhh...." Adel setengah kaget
"Ah kagetin orang aja lo To !" sahut Adel
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"lha elonya bengong gitu, elo ngelamunin tugas atau ngelamun yang lain?" tanya gw
"hehe, ngelamunin yang lain..." sambil cengengesan
"masalah semalem Del ?" selidik gw
"emang semalem gw cerita apa ke lo To ?" tanya dia balik ke gw
"ya ga ada cerita apa apa, cuman elo kaya orang bingung trus tiba tiba nangis gitu" jawab
gw setengah bingung secara dia ga sadar ttg semalem
"iyah nih To, gw lagi ada masalah sama cowo gw" kata dia sambil nge-save tugasnya dan
matiin komputer gw.
"oh gw kirain ada apa" lanjut gw
"iya To, cowo gw itu kalo butuh gw pasti gw bakal usahain selalu ada buat dia, sementara
dia kalo gw butuhin malah kadang menghilang ga jelas kemana, kadang juga kaya ogah
ogahan" Adel mulai curhat ke gw
"trus..." tanya gw lagi
"ya itu dia To, pada mau enaknya sendiri, pada egois, ga bisa ngehargain perasaan
pasangannya...pokoknya parah deh" lanjut Adel
"oh, tapi khan ngga semua cowo kaya gitu Del, iya khan?" lanjut gw
"yey, pasti lo bilang kalo lo ga gitu khan ! Basi To !" kata Adel sembari senyum
"nah, elo dikasi tau malah ngatain gw gitu, lagian emang sejatinya gw ga egois sih!" sahut
gw becanda sambil mencairkan suasana.
"kalo lo sih ga masuk itungan To" kata Adel sambil ketawa
"emang gw apaan kok ga masuk itungan ? emang gw hombreng ? parah deh lo" kata gw lagi
"hahaha ga kok To , becanda...becanda" jawab Adel sambil tertawa
"udah ah gw ngantuk, mo jalan jalan ke dunia mimpi dulu hehe" lanjut Adel sambil beranjak
pergi
Sesaat sebelum melewati pintu kamar gw, Adel berbalik dan bertanya " Eh lo beneran bukan
hombreng khan To?"
"hush hush, kampret lo Del....bukan lah...dah sana pergi" usir gw sambil nutup pintu kamar
gw
"hahaha..." gw masih denger tawa Adel sebelum masuk kamarnya
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"set dah, gw dikirain hombreng sama Adel" batin gw
Malem itu gw ngga bisa tidur, justru kebayang yang aneh aneh di otak gw. Bener bener gak
pernah kebayang punya temen kaya Adel, dan sekarang gw malah mikir apa gw mungkin ya
gw macarin Adel ? apa mungkin ya Adel mau sama gw ?
Sesaat gw ambil cermin kecil yang bisa gw pake nyisir, dan begitu gw ngeliat wajah gw
sendiri ke kaca semua pikiran gw tentang Adel langsung sirna.
"emang siapa gw ? cakep aja jauh banget, wajar kalo gw ga masuk itungannya si Adel..... "
batin gw
"emang siapa gw ? uang saku aja kadang pas pasan, mana mampu gw modalin pacaran
sama Adel" gumam gw
"emang siapa gw ? malah kayak bumi sama langit kalo gw pacaran sama Adel. Minderrrrr
asli kalo gw jalan sama Adel....heheh"
Akhirnya setelah melihat cermin itu gw mulai nyadar diri, bagai pungguk merindukan bulan
mungkin status gw saat ini. Tapi sebagai cowo normal "siapa sih yang ngga mau jalan sama
Adel ? jalan sama salah seorang idola kampus gw ?" . Mendingan gw bawa itu semua ke
dalam mimpi gw aja deh.
Hari hari berikutnya gw lewatin penuh canda dan tawa dengan Adel. Tampaknya dia sudah
putus dengan pacar lamanya, dan sepertinya dia sekarang juga sedang dekat dengan
seseorang dari kampus lain. Tapi Adel masih seperti dulu, dia hampir tidak pernah cerita
tentang cowo cowo nya. Hampir semua yang kita bicarakan diluar masalah pribadi kita
masing masing, atau
bahkan terkadang hanya ngobrolin masalah masalah ringan aja.
To Be Continued...To Part V
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Part V
Keadaan mulai sedikit berubah semenjak akhir semester ketiga. Gw lebih sering diluar kost
buat kerjain tugas barengan temen temen gw daripada di dalem kost gw sendiri, begitu pula
dengan Adel...dia lebih sering keluar malem sama pacarnya. Dan daripada diem ga tau mau
ngapain kalo di kost. Gw sekarang lebih sering pulang diatas jam 12 malem, dan biasanya gw
masih nemuin kamar Adel masih gelap pertanda bahwa Adel ga ada di kamar, karena gw tau
Adel ga suka tidur dengan lampu mati.
Pagi hari pun demikian, kadang sampe jam 9 pagi gw ngga menemukan tanda tanda
kehidupan di kamar Adel, tapi terkadang memang gw sempet ketemu Adel, tapi suasana
pembicaraan kita udah mulai kerasa lain. Gw sih ngerasanya Adel lagi jaga jarak sama gw
entah karena apa.
Gw pun ngga mempermasalahkan dan mempertanyakan hal itu karena emang sebenernya gw
sendiri sadar bahwa gw ngga punya hubungan apa apa sama Adel, tapi terkadang sempet
sedih juga kalo mikirin hal itu karena emang Adel lah satu satunya temen kost gw yang
paling deket dan enak diajak ngobrol.
Bahkan bisa dibilang Adel itu temen terdekat gw dibandingkan temen temen kampus gw
sendiri.
Di awal semester ke empat Adel benar benar berubah, dan gw baru tahu dari seorang temen
gw bahwa pacar Adel sekarang adalah seorang cowo yang model "militer" ( kalau orang
jawa bilang "Pria Berseragam" ). Dan akhir akhir ini gw sendiri sering ngeliat mereka
berduaan di dalam kamar Adel. Obrolan mereka berdua terdengar samar samar dari kamar
gw, tapi kadang gw ngerasa ada yang aneh yang keluar dari mulut Adel, omongannya
sekarang terkesan kaku, terkesan patuh terhadap semua omongan cowoknya. Adel sepertinya
takut untuk melawan, dan entah kenapa mungkin dia juga takut kehilangan.
Beberapa kali gw sempet berpapasan dengan mereka berdua di tangga, dan Adel yang
biasanya selalu tersenyum ceria setiap berpapasan dengan gw, sekarang yang tersisa hanya
senyum kecil seadanya. Dan yang lebih parah lagi cowonya kadang malah melototin gw, kek
gw ini bakalan ngerebut Adel dari dia aja.
Suatu hari pernah juga ga sengaja waktu cowonya baru nunggu Adel mandi, dan kebetulan
gw baru keluar kamar gw buat jemur kain pel gw yang basah. Tiba tiba cowo "militer" Adel
yang ternyata bernama Bowo itu menghampiri gw.
"Maaf mas mengganggu sebentar" kata si Bowo
"ya mas ada apa ya ?" tanya gw balik ke dia
"Boleh ngobrol sebentar ?" tanya dia
"silakan mas..." lanjut gw sambil benerin posisi kain pel gw di jemuran
"masalah Adel mas, saya bisa minta tolong ?" kata dia
"oh bisa mas, ada apa sama Adel" lanjut gw
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"gini, saya minta tolong kalau bisa mas jangan main main lagi ke kamar Adel ya ?" kata dia
dengan PEDEEEE nya
"set dahhhhhhhhhhhhh.......ini cowo apa-apaan ?" dalam hati gw
"maksud mas gimana ya ? saya kurang paham ?" lanjut gw sambil ngeliatin dia
"masih kurang paham mas ?" si Bowo meninggi nada bicaranya dan tatapan matanya
"kalo maksud mas saya ngga boleh main ke kamar Adel, its oke ? ga masalah mas, lagian
juga jarang banget saya masuk ke kamar Adel..." kata gw sedikit melunak daripada malah
jadi ribut di kost.
"walaupun jarang, mulai sekarang jangan pernah lagi ya mas. Apapun alasannya !" lanjut
dia dengan tampang belagu.
"begitu juga Adel jangan boleh lagi main ke kamar kost mas ya ?" potong dia sebelom gw
sempet ngomong

"hah ? kalo Adel mau main ke kamar saya itu hak Adel mas, saya ngga ada hak buat
ngelarang orang yang mau main ke kamar saya" gw mulai kepancing emosinya
"begini mas, Adel udah saya beri pengertian bahwa mulai sekarang dia itu punya saya dan
saya itu punya dia. Dan kita punya komitmen untuk menjaga hubungan kita" lanjut si Bowo
"jadi sebaiknya mas sebagai teman nya dan kalau mas memang benar teman Adel sebaiknya
mas juga membantu hubungan Adel dengan saya, paham mas ?" tambah si Bowo lagi.
"najis bener nih orang, tambah belagu aja .....untung aja gw masih ngehargain si Adel, kalo
ga ! udah bener bener gw hajar nih orang" pikiran bersih gw udah mulai menguap entah
kemana.....
"ok mas, terserah mas saja. Buat kebaikan mas dan Adel saya bakal lakuin itu semua" lanjut
gw (asli kekiiiiii banget gw.....)
Tiba tiba Adel keluar dari kamar mandi, langsung nyapa si Bowo "Eh baru ngobrol kalian
berdua, lanjutin aja deh" kata Adel ngeluyur pergi tanpa berani ngeliat gw.
"tunggu Del, gw tunggu di kamar lo aja deh" kata Bowo ke Adel
"makkkkkkkkkkk.....ini orang udah belagu juga mupeng ternyata" batin gw.
Karena gw tau kebiasaan Adel setiap mandi, pasti setelah mandi cuman pake handuk yang
model jaket gitu, dan yang pasti Adel bakalan ganti pakaian / ganti celana panjang di dalam
kamar nya sendiri hehe.... ( kok gw jadi ikut mupeng ? )
Akhirnya gw cuman bisa bengong sendiri begitu ngeliat mereka berdua nutup pintu kamar.
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Sebagai cowo normal terus terang gw juga pengen menjadi si Bowo "militer" Belagu itu, tapi
di lain sisi gw kasihan sama Adel kenapa dapetnya cowo kaya gitu. Tapi apa daya gw ? gw
ngga berhak menghakimi mereka ? itu cinta Adel dan Bowo, gw sendiri ga pernah tau
kemurnian cinta mereka berdua.
Perlahan gw balikin badan gw, masuk ke kamar dan merebahkan diri di kasur.
"Gileeeee tuh pacar si Adel, bener bener sok ! pede abis, kek dia udah nikahin Adel ajah."
bener bener dongkol dalam hati gw.
"tapi bisa apa gw? ga ada hak gw buat kasih saran buat Adel, terkadang gw pengen
ngingetin si Adel tapi kadang gw juga mikir EMANG SIAPA GW !!!" fikiran gw mulai
menerawang jauh
"ah udahlah...biar aja, itu hidup Adel, Adel udah dewasa dan dia bisa milih mana yang baik
dan mana yang buruk" akhirnya gw potong pikiran gw dan melanjutkan tidur gw.
Minggu minggu dan bulan bulan berikutnya setelah kejadian itu bahkan lebih parah.
Bowo hampir tiap hari "menginap" di kamar Adel, biasanya sekitar jam 9 malem mereka baru
pulang entah darimana dan kemudian langsung masuk kamar. Kadang hingga jam 10-an gw
masih melihat lampu kamar Adel menyala dan gw masih mendengar suara mereka berdua
ngobrol secara samar samar. Setelah itu biasanya keadaan udah berubah, lampu kamar Adel
udah mati dan entah apa yang terjadi di dalam sana...( you guessed ! )
Saat itu gw udah ngga begitu ngurusin masalah Adel, karena mungkin memang itu jalan yang
dipilih Adel. Gw sendiri pun juga punya urusan dan kehidupan gw sendiri yang ga kalah
penting ! Gw harus selesaiin kuliah secepatnya biar ga ngebebanin orang tua gw lagi !
To Be Continued...To PART VI
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Part VI
Liburan akhir semester keempat ini ini gw pergunain buat balik ke kampung halaman gw
Surabaya, begitu pula dengan Adel juga pulang ke Jakarta selama liburan ini.
Entah udah berapa lama gw lost contact dengan Adel, dan hebatnya lost contact kita itu bener
bener LOST sama sekali ! ibarat sinyal HP udah mentok sampe paling bawah dan keluar
tulisan "No Network". Kamar kita berdua di Bandung sekarang ibarat seperti terpisah tembok
Cina, sama sekali ga ada komunikasi dan gw juga udah males mau memulai basa basi sama
Adel.
Hari ini gw iseng iseng utak atik HP gw, dan gw liat masih ada nama Adel di contact person
HP gw. Emang kita berdua jarang banget yang namanya SMS an atau telponan semenjak
dulu, karena ngapain juga telpon / sms kalo kamar kita cuma berhadapan dan hampir tiap hari
ketemu.
Gw sebenernya pengen "just say hay" ke Adel, cuma buat nanya kabar, tapi ga tau kenapa gw
ga sanggup ngelakuin itu ( i'm just a fool )
Mungkin sekarang Adel sedang merasakan kebebasannya di Jakarta, karena gw juga tau
bahwa si Bowo juga sedang pulang kampung ke Kalimantan tempat orang tuanya berasal.
Minggu sore, entah tanggal berapa ini liburan gw udah hampir selesai dan gw harus
secepatnya balik ke Bandung buat persiapan semester baru. Gw masih inget kata nyokap gw
sebelum masuk kereta
"To, belajar yang rajin disana dan tingkatin nilai kamu lagi ya?" kata nyokap gw
"iya bu" jawab gw sebelum masuk kereta
"tapi jangan terlalu serius belajarnya, bergaul juga sama temen temen kamu disana" lanjut
ibu gw
"iya bu" jawab gw lagi
"eh mungkin nanti sekitar sebulan lagi ayahmu ada acara ke Bandung, nginepnya di kost
kamu aja bisa khan To?" tanya nyokap gw
"Ga apa apa bu, nanti telepon Anto aja pastinya kapan dan naik apa" lanjut gw sambil cium
tangan nyokap gw
"ya wes sana berangkat" lanjut nyokap
Akhirnya sore itu gw berangkat ke Bandung dan kata kata nyokap gw bener bener gw inget di
dalem kereta itu. Tekad gw bulat, gw ke Bandung harus cepet nyelesaiin kuliah gw. Karena
bentar lagi bokap gw udah pensiun dan gw lah yang udah harus ngegantiin tugas bokap gw
sebagai tulang punggung keluarga.Keesokan pagi nya gw pun udah berada di Bandung, dan
langsung menuju ke kost gw.
Langkah gw cepetin saat gw naik tangga ke kamar gw, dan betapa kaget nya gw nemuin Adel
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sedang baca novel sambil ngemil roti sandwich. Bener bener hal langka hal seperti ini, dan
udah lama gw ngga ngeliat dia seperti ini.
"Hai del" sapaku sedikit basa basi sambil melewati tempat duduknya
"Hai To, naik apa dari Surabaya ?" tanya Adel
"Oh, naik kereta seperti biasanya Del" jawab gw sambil nyari kunci pintu kamar gw di
kantung celana
"ooohhh...." Adel melanjutkan membaca
"Gw masuk dulu ya Del" lanjut gw
"Ok To...." Adel memalingkan bukunya, dan mengarahkan senyumnya ke gw
Sesaat setelah masuk kamar, gw langsung bongkar barang barang bawaan gw dari Surabaya.
Dan eh ternyata gw lupa kalo dibawain kue Phia sama nyokap gw dari Surabaya buat temen
temen kost gw. Dan bungkusan Phia pertama pun langsung gw kasih ke Adel.
"Del ini ada sedikit oleh oleh dari nyokap gw buat temen temen kost" tawar gw ke Adel
"Oh makasih To, ini apaan ? ...oooh Phia ya? Makasih ya To?" kata Adel sambil ngeliat
bungkusan Phia nya
"sorry gw ga bawa apa apa dari Jakarta To, lagian dari Jakarta mau bawa oleh oleh apa
juga bingung !" lanjut Adel
"ga apa apa Del" kata gw
"Gw coba ya Phia nya To?" tanya Adel ke gw
"makan aja Del, itu buat lo semua kok sebungkus!" lanjut gw
"eh gimana kabar lo selama di Jakarta ?" gw bingung mo mulai pembicaraan
"ya begitu deh To" kata Adel sambil ngunyah phia
"lho kok begitu jawabnya Del" tanya gw
"ya begitulahhhhhhh......" lanjut Adel sambil tertawa kecil
Udah lama gw ngga ngeliat Adel kaya gini, dan gw kangen banget liat Adel kaya gini lagi.
Apa gw udah mulai jatuh cinta sama Adel ya ? Ah....Buru buru gw apus pikiran itu
deh....mulai ngelantur gw, bisa bisa cinta gw bertepuk sebelah tangan.
"Masih sama Bowo Del?" tanya gw hati hati
"Oooops sepertinya gw memulai dengan cara yang salah" batin gw
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"Duh...jangan ngerusak mood gw deh To, ngga ada hal lain apa yang bisa diomongin?' Adel
langsung meninggi suaranya
"oh sorry deh Del, gw juga ga tau mau ngomongin apa" kata gw setengah kaget
Pagi hingga siang itu kita ngobrol lagi seperti biasanya, tapi saat ini ada rasa canggung
diantara kita berdua. Mungkin juga suasana hati Adel sedang ngga bagus saat itu.
To Be Continued lagi....ke PART VII
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Part VII
Selang dua hari berlalu keceriaan antara gw sama Adel udah berubah lagi, semenjak Bowo
"militer" itu mulai dateng lagi ke kost. Adel bagaikan robot yang mau disuruh apa aja. Pernah
beberapa kali gw denger cowo nya bentak bentak Adel tanpa alasan yang jelas. Gw juga
sering ngeliat Adel disuruh keluar untuk cari makanan kecil semacam gorengan atau apalah !
sesuatu yang harusnya dilakukan oleh seorang pria tapi tidak dilakukannya!.
Kadang kasian juga sama Adel, tapi heran nya kenapa Adel mau ngelakuin itu gw juga ga
tau.
Adel dan Bowo sudah melakukan "aktivitas" seperti biasanya, atau kadang mungkin dia
hanya datang sebentar untuk "melampiaskan" kepada Adel. Begitulah kejadian sehari hari di
kost gw saat ini.
Sebulan kemudian ayah gw dateng ke Bandung untuk sebuah urusan. Gw sendiri yang jemput
ayah gw di Bandung untuk kemudian langsung menuju kostku untuk rehat.
Dan sore itu ketika aku dan ayahku sedang bersantai di lobby, tiba tiba ayah gw nanya
"To, kata kamu yang dulu yang nempatin kamar kost depan kamu ini cewe ya ?' tanya ayah
gw
"iya yah, kenapa ? namanya Adel" jawab gw
"kok kelihatannya sepi ? baru kuliah ?" lanjut ayah gw
"iya mungkin yah" jawabku santai
Panjang umur kali si Adel, baru aja diomongin tiba tiba anaknya dateng bersama sang
pangeran nya. Dan yang bikin gw setengah mati jengkelnya adalah saat si Bowo melintas di
depan gw sama bokap gw , dia sama sekali ngga punya rasa hormat ke bokap gw. Senyum
pun tidak, malah terkesan membuang muka. Beda dengan Adel, walaupun dia terkesan rada
takut takut sama si pangeran KODOK nya, tapi dia masih sempat melempar senyum kecil ke
bokap gw, walaupun setelah itu dia / mereka langsung masuk kamarnya dan "klik" , terdengar
suara pintu dikunci......
"anjriiiiiiiit" dalam hati gw
"ga bisa ngehargain bokap gw sedikit apa ya tuh si Bowo ? ga pernah diajarin sopan santun
sama orang tua nya ?" asli gw dongkol setengah mati
"Itu yang namanya Adel To ?" tanya ayah gw
"iya yah" jawab gw gugup.
Gw langsung mikir, bokap gw bakal ngira kalo kost gw ini kost kostan ga bener atau
apalah.....
"yang cowo tadi itu siapa To? kamu kenal?" lanjut ayah gw
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"cuman sebatas tau aja kok yah, kalau kenal banget sih engga!" jawab gw lagi
"pacarnya mungkin ya?" selidik ayah gw
"mungkin yah, aku juga ga ngurusin urusan orang kok" jawab gw hati hati
"kost kamu ini bebas banget ya ?" ayah gw mulai menyelidik
"iya yah, kan udah aku bilang semenjak awal dulu kalau ini kost campur" jawab gw sedikit
ngeles
"kost campur dan bebas ?" ayah gw tanya seakan mau mengadili gw
"ya bebas sih yah, yang ditugasin jaga kost ini sebenernya pak Kardi tapi dia jarang kesini
kecuali kalau ada masalah dengan kost ini atau ada anak baru yang mau masuk kost" jelas
gw
"Ya udah kamu yang lebih ati ati aja To, ayah percaya kamu kok" ayah gw mengakhiri
penyelidikannya
Dan mak ploooooooooongggg ati gw denger bokap gw ngomong gitu, gw kira bakalan
disuruh pindah kost kostan. Bisa tambah repot gw kalo pindah kost kost an, karena gw sendiri
udah nyaman di kost ini walaupun kelakuan Adel tambah bikin gw sebel aja.
Hanya dua hari bokap gw di Bandung buat nyelesaiin urusannya, selanjutnya beliau langsung
balik lagi ke Surabaya. Dan kehidupan gw pun kembali seperti biasanya lagi.
Gw sendiri sebenernya bukan tipe anak mami, gw juga tipe pemberontak seperti kebanyakan
orang lain nya. Tapi gw sadar diri juga kalo biaya kuliah gw dan jajan gw ini didapet dari
kerja keras orang tua gw, dan gw kudu punya tanggung jawab buat njalanin semua amanah
yang diberikan ke gw.
Hari demi hari, minggu demi minggu berlalu. Keadaan masih sama seperti biasanya dan
sepertinya keadaan pertemanan kita menjadi semakin parah. Disaat ngga ada si Bowo pun
Adel jarang keluar kamarnya, bahkan ketika berpapasan pun dia sama sekali udah ngga
menyapa gw lagi. Gw sendiri juga udah males mau menyapa, karena terus terang masih sakit
ati kalo keinget waktu cowonya ga punya sopan santun saat ada bokap gw disini.
Walaupun Adel udah punya cowo, dia masih jadi primadona di fakultas nya. Bahkan
sekarang dia juga jadi primadona kampus gw. Tapi rata rata mereka juga udah pada tau status
"in relationship" nya Adel dengan Bowo.
Bulan Desember pun datang, akhir akhir ini setiap sore gw lebih banyak duduk duduk di
balkon sendirian sambil main gitar, dan ngisi TTS.
Seperti sore ini, gw duduk sendirian dan kemudian mulai memetik gitar gw dan mulai
menyanyikan lagu lagu yang baru hits saat ini. Sesaat gw pandangi kamar Adel yang saat itu
sedang tidak "berisi", kemudian fikiran gw menerawang jauh pergi bersama dengan syair
syair indah dari lagu yang gw nyanyiin....
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"Adel, sejelek apapun kelakuan lo, gw yakin dalam hati gw bahwa sebenernya lo itu cewe
yang baik"

Masih tetap bersambung ke .... PART VIII
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Part VIII
Beberapa hari sebelum pergantian tahun, gw dikejutkan dengan pemberitaan temen kampus
gw sendiri yang selama ini menjadi ADELHOLIC. Dia kasih kabar ke gw kalo ADEL PUTUS
! gile....gw yang temen depan kamar nya aja ga tau kalo dia putus, malah temen gw bisa dapet
info seperti itu hehehe.
Tapi di kost sendiri pun sepertinya keadaan juga masih belum berubah. Adel jarang
menampakkan diri, dan terus terang gw jarang ketemu dia.
Hampir 2 hari setelah gw tau kabar putus nya Adel, gw baru ngeliat Adel lagi. Dia baru
duduk sambil minum kopi di teras balkon.
Gw ngeluyur masuk kamar gw tanpa nyapa dia yang lagi asik baca novel....
"sore To..." sapa Adel sebelum gw buka pintu kamar gw
Perlahan gw palingin muka gw ke arah Adel, dia masih asik membaca novelnya. Mungkin
dia juga malu untuk mengawali pembicaraan dengan gw.
"Heh, kok pake acara sore sorean segala lo Del, kaya ketemu orang lain aja" kata gw yang
akhirnya ga jadi buka pintu kamar gw
"iya, aneh aja selama ini kita malah jadi kaya musuhan gini" kata Adel
"gw sih ngga pernah anggap elo musuh gw kok Del, ya udah lah kita lupain aja ya" kata gw
"iya deh" kata Adel
"gw minta maaf ya kalo gw ada salah sama elo To" kata Adel lagi
"ya udah Del gpp" jawab gw
Setelah sore itu, keadaan pertemanan gw mulai berjalan membaik lagi dengan Adel, tetapi
sekarang Adel lebih sering termenung, pandangan matanya hampir selalu kosong, mungkin
hatinya sedang labil setelah putus dengan Bowo.
Kebiasaan Adel pulang malam masih terus berlanjut selama liburan Natal ini, gw sendiri pun
memutuskan untuk tidak pulang ke Surabaya saat liburan ini. Gw pengen ngelewatin malem
tahun baru ini di Bandung bersama temen temen gw.
Malam tahun baru pun tiba, gw udah berencana untuk jalan jalan muterin Bandung dan
kemudian main billiard semalam suntuk bareng temen temen gw. Sekitar jam 8 malem gw
duduk duduk di balkon nungguin jemputan temen gw, tiba tiba Adel keluar dari kamarnya
dengan pakaian yang sangat rapi.
"Ga pergi kemana mana To nih malem ?" tanya Adel
"Ini baru nunggu jemputan temen Del" jawab gw
"Oh, gw kirain mo ngelewatin malem tahun baru bareng komputer elo" ejek Adel sambil
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ketawa kecil
"Yey, ga lah...gw mo main billiard nih malem sampe pagi" jawab gw lagi
"Elo tuh kerjaannya kalo ga di depan komputer ya pasti cuman main billiard ya?" ejek Adel
lagi
"Hehehe...ya mau gimana lagi Del" kata gw keabisan kata kata
"Ya cari cewe lah To, ga bosen lo sama idup lo ?" kata Adel
"Pengennya sih Del, cuma belum nemu yang mau sama gw" hanya alasan basi yang bi
"ah lo nih bisa aja jawabnya" kata Adel sambil menyibak rambutnya
"nah lo sendiri rapi gitu mo kemana ?" tanya gw
"mo malem taun baruan, emang gw kerapian ya ?" Adel balik tanya ke gw
"ga kok Del, udah siip !!!" gw pandang Adel sambil acungin jempol gw
"hehehe, ya udah deh To gw jalan dulu ya. Udah ditungguin nih di depan" kata Adel sambil
melambaikan tangannya ke gw
"ok Del, take care ya" lanjut gw
Akhirnya malem taun baru itu gw lewatin dengan jalan jalan plus main billiard hingga sekitar
jam 3 pagian. Dan kemudian gw dianterin balik sama temen gw ke Kost, sesampainya di
kost, gw udah nemuin Adel sedang duduk sendirian di balkon, bajunya masih sama seperti
yang tadi dipake dan dia tampak anggun dengan bajunya.
"Baru selesai main billiard To" sapa Adel
"iya Del, lo sendiri baru balik atau udah lama ?" lanjut gw sambil duduk di kursi sebelah
Adel
"baru sekitar 15 menitan yang lalu To" jawabnya
"Oh, jalan kemana Del ?" tanya gw
"Gw juga cuma jalan sama temen temen gw kok, muter muter Bandung aja" jawab Adel
Aroma alkohol dari mulut dan tubuh Adel masih sangat kerasa di penciuman gw, dan gw
yakin Adel sedikit mabuk malem ini. Dan gw juga yakin kalo dia bukan jalan jalan melainkan
clubbing, karena gw denger cerita dari temen temen gw kalo si Adel itu "doyan" clubbing dan
gw yakin akan hal itu.
"Ngga kerasa ya To, udah tahun baru lagi. Perasaan tahun baru itu baru kemarin sore" kata
Adel mulai ngelantur
24

"iya, setahun emang kerasa cepet Del" tegas gw
"Setahun lewat.....hidup gw juga gini gini aja, ga ada perkembangan ! yang ada justru
penurunan!" kata Adel sambil menerawang jauh ke depan
"Ah, perasaan lo aja Del..." gw nyoba meluruskan pikiran Adel
".................."
"Iya To, semoga perasaan gw aja ya" kata dia sambil ngeliat gw dengan mata yang memerah
"Udah deh Del, lo istirahat aja sana. Mata lo udah merah banget tuh" saran gw
"Gw belom capek kok To, cuman kepala gw aja kerasa berat" lanjut Adel
"Lo kalo udah cape istirahat duluan aja To, biar gw disini" tawar Adel lagi
"Ntar aja deh Del, gw juga disini dulu ga papa, lagian gw juga lom ngantuk" kata gw
Dingin banget pagi ini, rasanya jaket sweater yang gw pake ngga mampu menahan dingin
ciumbeluit pagi ini. Tangan gw seakan udah mati rasa, dan tampaknya Adel ngeliat itu dari
gw
"lo kedinginan To" tanya Adel
"iya nih, ga biasanya dinginnya sampe kaya gini" jawab gw sambil ngusap usap tangan gw
"lah emangnya elo ga kedinginan? kuat juga ya lo ga pake jaket bisa tahan dingin kaya gini"
kata gw lagi
"udah ga kerasa lagi dingin nya To, udah mati rasa gw sama rasa dingin disini" lanjut Adel
"hehehe...." gw ketawa kecil
Pagi ini gw nemenin Adel hingga sekitar jam 5 pagi, ngobrol kesana kemari ga jelas arah
tujuan obrolannya, hingga akhirnya kita berdua udah sama sama ga kuat menahan rasa kantuk
dan memutuskan untuk beristirahat di kamar masing masing.
To be Continued...ke PART IX
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Part IX
Dan tahun pun berganti, hubungan gw dengan Adel pun semakin membaik. Adel kembali
rajin ngerjain tugas tugasnya, rajin ke kamar gw lagi buat ngerjain paper papernya dan
keadaan mental nya mulai membaik. Sampai suatu ketika di bulan Mei gw dapet kabar dari
Adel kalau nyokap Adel meninggal dunia.
Gw sendiri pun hanya bisa mengungkapkan rasa belasungkawa gw by phone karena emang
gw sedang sibuk dan ada proyek kampus. Sepulang dari Jakarta, Adel banyak sekali
perubahan di diri Adel. Adel pernah sedikit cerita ke gw kalau dia deket banget sama
nyokapnya, dan sekarang dia harus kehilangan orang yang mungkin bener bener deket sama
dia.
Adel mulai "kambuh" lagi sering pulang malem, lebih sering mabuk, dan sekarang mulai ga
jelas siapa siapa yang nganterin Adel pulang malem dan nginep di kamar Adel. Tapi disisi
lain sikap dan sifat Adel ke gw ngga berubah sedikitpun, dia masih seperti Adel biasanya.
Disaat dia di kost dan sedang tidak clubbing, dia pasti main ke kamar gw entah bikin tuga
atau sekedar main games dan dengerin MP3.
Agaknya sekarang rumour di kampus gw tentang Adel mulai berubah, sekarang rumour nya
dia menjadi seorang "ayam kampus" atau "high class Wanita Panggilan", gara gara rumour
itu para adelholic pun semakin banyak dan semakin banyak, tapi gw sendiri ga gubris rumour
itu. Di mata gw Adel tetaplah Adel, dan yang jelas gw ngga pernah liat sendiri dia melakukan
hal itu. Dan itu yang buat gw percaya sama Adel.
Hingga suatu saat Adel pernah tanya ke gw saat dia sedang bermain games komputer di
kamar gw
"To, gw boleh nanya ga ?" kata Adel sambil main games Pinball kesukaannya
"Tanya apaan Del...." jawab gw yang saat itu baru rebahan di kasur karena ngantuk
"emmmmmmH...."
"ehm ya tanya aja, tapi lo jawabnya jujur ye, awas lo kalo jawab ga jujur" kata Adel
kemudian
"tanya aja belum ! udah nyuruh jujur jujuran, udah kalo mo nanya ! nanya aja...gw ngantuk
nih !" jawab gw
"eh jangan tidur dulu lo, jawab gw dulu" kata Adel, sambil ngelempar bungkus rokok ke
muka gw
"yeeee, cepetan gih tanya" badan gw udah gw balikin ke tembok sambil meluk guling
"nyaman banget nih tidur" dalam hati gw
"To lo pernah denger denger gossip tentang gw ga di kampus ?" tanya Adel
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"Jeglerrrrrrrrr........" mampus dah gw denger pertanyaan Adel
Seketika itu juga rasa ngantuk gw ilang, yang ada sekarang tinggal perasaan bingung gimana
mau ngejawabnya
"hahhh, gossip apaan Del...Mmm ?" dengan masih memeluk guling gw jawab Adel seakan
ga tau apa apa
"yah elo nih ditanyain malah balik nanya" potong Adel
"tuh khan To, lo pasti udah tau deh, ayo jujur sama gw" tiba tiba Adel berdiri dari kursi trus
mukulin kepala gw pake bantal
"oi oi oi.....apa apaan sih Del, udah ah gw ngantuk mau tidur" lanjut gw sambil ngelindungin
kepala gw yang dipukulin Adel pake guling
"ga mau, ayo jawab dulu. Kalo ga gw pukulin terus nih...." pinta Adel
"gw musti jawab apa ? gw ga tau apa apa Del...suerrrr.....hahaha...hihihi" sekarang Adel
udah mulai kelitikin gw
"ayo jawab dulu.....cepetttt" bentak Adel
"iya iya gw jawab Del, ampun....udah ah" akhirnya gw pun terduduk di kasur gw karena udah
males dikelitikin lagi
"nah gw udah duduk nih, sekarang tanya yang bener ! kalo pertanyaannya ga bener, gw
ogah jawab !" lanjut gw sambil berusaha bangun
"iya itu tadi, lo pernah denger gossip tentang gw di kampus ga ?" tanya Adel
"waduh ini gw jawab jujur pasti salah, kalo ngga jujur bisa bisa gw ga bakal dibiarin tidur
sama Adel" dalam hati gw
"kalo lo mah udah biasa kali digossipin di kampus Del, elo khan artisnya kampus" jawab gw
sekenanya
"ah elo To, ga mau jujur sama gw ya ? ya udah gw balik ke kamar gw aja deh" Adel mulai
ngambek
"iya bener kan ? lo khan artis kampus kita, pasti banyak lah gossip tentang lo" terang gw ke
Adel
"..............."
"........termasuk gossip kalo gw cewe ga bener To ?" kata Adel tiba tiba
"hah ? gossip baru ya Del ? baru denger gw kalo yang itu !" kata gw
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"To....." mata Adel tajem mandang mata gw
"bener ga ?" tanya Adel
"iya, akhir akhir ini banyak yang ngomong gitu Del" gw lepas jawaban itu seakan tanpa dosa
"..............."
"......."
Adel terdiam, air mata mulai turun dari matanya. Adel udah ngga bisa berkata apa apa lagi,
begitu juga gw. Asli gw shock liat Adel nangis kali ini karena gw ngerasa kalo gw yang bikin
dia nangis.
"Udah lah del jangan nangis, itu khan cuma gossip aja" lanjut gw perlahan
".........."
Masih belum ada kata terucap dari Adel
"maafin gw ya Del kalo ada kata kata gw yang salah" lanjut gw
"To...lo percaya gossip itu ngga ?" kata Adel terisak
Sekarang gantian gw yang terdiam, ga tau harus ngomong apa lagi gw kali ini....
"To.....jawab gw !" tanya Adel lagi
"Engga Del, udah lama gw kenal lo dan udah lama kita temenan kan ? kita juga ketemu
hampir tiap hari khan?" gw menjawab dengan harapan tangis Adel mereda
"dari mulut lo mungkin emang bisa ngomong gitu To, tapi gw yakin di hati gw kalo lo juga
sama seperti yang lain" Adel mulai meracau dan emosi
"Udah del, percaya ama gw. Kapan gw pernah nyakitin elo. Gw cuma ga pengen temenan
kita berdua ancur!" lanjut gw
"Lo percaya gw To ?" tanya Adel
"lo percaya juga kalo gw ngomong ke elo bahwa yang digossipin selama ini sama anak anak
di kampus bahwa gw cewe yang gak bener itu dalah BENAR !" tegas Adel ke gw
"..............."
Asli speechless gw saat ini, bingung mo ngomong gimana lagi. Bener bener serba salah,
walaupun gw tau posisi gw bukan siapa siapa nya Adel, tapi tetep aja gw ga tau mo gimana
lagi.
"percaya gw ya To ! gw emang cewe ga bener ! lo inget itu ya !" tegas Adel lagi dengan
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penuh emosi
"eh Del ! gw ga peduli ya Del, mau lo cewe bener atau ga bener. Lo tetep temen gw !" jawab
gw menegaskan Adel
"maaf ya To, kalo gw jadi emosi gini. Gw juga udah ga kuat lagi soalnya" iba tiba Adel
mulai melunak
"Udah Del, ga usah dipikirin lagi kata orang deh. Lo jalanin idup lo lagi apa adanya kaya
biasanya" saran gw ke Adel
"yang tau elo itu ya cuman elo sendiri sama yang diatas ! orang lain ga berhak menghakimi"
tegas gw
"kalo emang lo ngerasa lo ngga bener ya benerin lah ! ibarat kalo komputer gw rusak pasti
langsung gw reparasi sendiri biar bener karena gw tau cara ngereparasi nya" jawab gw
setengah becanda buat nyairin suasana
"nah sekarang kalo lo ngerasa badan lo rusak, ya lo benerin sendiri diri lo ! karena itu
tanggung jawab lo sebagai yang punya badan !" lanjut gw
"hehehe...bisa aja lo To, tapi kata kata lo bener juga ya !" Adel menjawab sambil menyeka
air matanya
"beneran ya To gw maaf udah ngerusak suasana" kata Adel sambil tersenyum
"ya udah deh, gw ke kamar gw dulu ya. Malu gw sampe nangis gini" Lanjut Adel sambil
berjalan keluar dari kamar gw
Gw masih di kamar ini memandang Adel yang sedang balik ke kamarnya, entah kenapa hari
ini gw ngerasa kalau Adel itu sebenernya bener bener seorang cewe yang baik dan sempurna.
"Del, gw yakin elo bisa ngelewatin semua ini semua. Dan hanya elo yang bisa ngerubah
jalan lo sendiri, gw ngga berhak menentukan kemana lo harus jalan karena gw yakin lo udah
dewasa. Pasti lo tau mana yang baik dan mana yang engga !" fikiran gw menerawang sesaat
sebelum gw memejamkan mata gw
To Be Continued...To Part X
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Part X
Hari pun berganti, dan Adel masih "mempertahankan" kebiasaan buruk nya "pulang malam
dan entah bersama siapa", yang pasti sikap Adel tetep ga berubah ke gw. Dia masih
menyempatkan diri buat main komputer di kamar gw, atau hanya sekedar ngasih gw nasi
bungkus atau makanan lain, pokoknya sifat Adel sama sekali ngga ada yang berubah terhadap
gw.
Kecantikan Adel juga seakan tidak sirna sedikitpun walaupun dia sepertinya menjadi kurang
tidur gara gara kebiasaannya sering pulang malem, mungkin karena dia juga rajin merawat
tubuhnya selama ini. Adel pernah cerita ke gw kalo dia sedikit keteteran kuliahnya, dan gw
pun maklum kalo emang dia keteteran. Adel sendiri masih kerjain paper papernya seperti
dulu, tapi tidak serajin dulu.
Terkadang dia dateng ke kamar gw sekitar jam sembilan-an trus ngerjain bentar sekitar satu
jam-an setelah itu langsung cabut entah kemana dan baru pulang paginya. Singkatnya itulah
kehidupan Adel saat ini yang gw tahu, dan memang ada kalanya kebiasaan itu mengganggu
gw.
"Thok Thok" suara ketukan pintu membangunkan gw dari tidur indah-ku
"zzzzzzzzz.....buset siapa ketuk kamar gw jam 3 pagi" mata gw kucek kucek sambil ngeliat
jam dinding gw
"To....To...." suara dari luar sana
"Set dah....Adel ? ngapain dia jam segini ketuk kamar gw ? semalem malem nya dia ke kamar
gw juga menthok biasanya jam 11 - 12 an" batin gw
"Masuk aja Del, ga gw kunci kok" " jawab gw tanpa beranjak dari kasur gw
"Eh To, gw make komputer lo ya ? ada tugas yang mesti gw kumpulin besok nih. Sorry
banget ganggu tidur lo" kata Adel tanpa rasa bersalah udah bangunin gw jam 3 pagi
"Ya udah del pake aja sana" kata gw lagi
"Makasih ya To ! Ya udah sana kalo mo ngelanjutin tidur lo lagi" kata Adel sambil
tersenyum kecil
"Set dah lo Del, gw kirain kuntilanak yang ngetuk pintu kamar gw" kata ga setengah sadar
"hihi...untung bukan kuntilanak beneran kan To" kata Adel sambil ngidupin komputer gw
"ya udah deh, gw tinggal tidur lagi ya" lanjut gw sambil benerin selimut
"ok To" jawab Adel singkat
Entah kenapa gw malah jadi ngga bisa tidur malem itu, cuman gulang guling kesana kemari
ga bisa bisa tidur. Sesekali gw ngeliatin Adel ngerjain tugasnya, dan tampaknya Adel sadar
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akan hal itu.
"Ga jadi tidur To....?" tanya Adel sambil menoleh ke arah gw
"hehe, ga bisa neh....ga tau kenapa" kata gw sambil ngeliatin Adel
"Ya udah lo bantuin gw ngetik aja sini" canda Adel
"yey, mending gw tidur lagi aja deh" kata gw sambil membalikkan badan
"sial lo To, becandaaaa gw.....dah lo temenin gw aja kerjain tugas sini" lanjut Adel
"gw bikinin kopi ya To ?" tawar Adel
Untuk pertama kalinya dalam sejarah Adel nawarin gw kopi, dan gw sedikit terkejut pastinya
"hah ? beneran ? ya udah sana bikinin gw kopi deh, tar gw bantuin lo bikin tugas" lanjut gw
sambil bangun dari tidur gw
"heh ? padahal gw cuma basa basi...ya udah kalo lo emang mau. Tunggu bentar ya, gw
bikinin" Adel beranjak ke kamarnya
"nih kopi lo, sekarang bantuin gw bikinin tugas ya" tawar Adel sesaat setelah balik ke
kamarnya.
"makasih Del, gw musti bantuin apa neh ?" sambil gw terima kopi pemberian Adel
"lo dikte-in aja teks ini, yang udah gw kasih garis bawah lo bacain ke gw ya. Entar tinggal
gw ketik...lo sambil tiduran juga ga apa apa kok" pinta Adel
"oke deh" lanjut gw sambil bawa kopi itu ke deket tempat tidur gw
Sungguh ga disangka, kopi yang dibuat Adel begitu istimewa. Tampaknya dia begitu mahir
membuat kopi, sungguh kombinasi yang pas antara kopi hitam dan gula. Gw sendiri bisa
bilang gitu karena emang gw termasuk salah satu penggila kopi di dunia ini.
"pas banget kopi bikinian lo Del, sering ngopi juga ya ?" tanya gw disela sela "kerjaan" Adel
"ah kalo sering ga juga To, tapi dulu gw sering bikinin kopi buat bokap gw" jawab dia
"oh berarti selera campuran kopi bokap lo sama gw sama nih Del, gw ngerasa pas rasanya"
lanjut gw lagi
"syukur deh kalo gitu, gw sendiri sih jarang ngopi To. Lebih enakan minum coklat panas
daripada kopi" lanjut Adel
"oh...." gw ga tau mau ngomong apalagi
"Gw sendiri heran To, walaupun gw tau rasa kopi itu pahit tapi kenapa masih ada aja yang
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suka ya?" tanya Adel
"Biasanya orang kan kalo udah tau barang ga enak pasti bakalan dibuang, iya ga To ?"
lanjut Adel
"Ah ga juga Del, kalo bikin kopi nya cuma pake kopi doang tanpa gula mungkin iya rasanya
ga enak" jawab gw
"Tapi kalo lo bisa kombinasiin antara kopi dan gulanya secara pas, pasti rasanya bakal
nikmat" jawab gw sok belagu
"Tapi kalo gw liat di coffeeshop, kadang kadang malah ada orang yang minum kopi tanpa
gula sama sekali. Apa tetep enak ?" lanjut Adel
"itulah Del, sifat dan kesukaan setiap orang itu berbeda. Semuanya serba relatif dan ga
pernah sama satu dengan yang lain" jawab gw
"oh...iya kali ya" Adel terbengong bengong ngeliatin gw
"Ah udah ah, ayo lanjutin tugas lo" kata gw ke Adel
"Iya deh, yuk...." lanjut Adel
"Eh to, berarti idup gw sekarang mungkin ibarat kopi tanpa gula mungkin ya To ?" lanjut
Adel tiba tiba
"Hah ? kok bisa lo ngomong gitu Del" tanya gw
"......"
"iya nih To, rasanya hidup gw selama di Bandung ini kok paitttt terus ya ?" Adel memulai
curhatnya
"perasaan lo aja kali Del....." jawab gw
"ah lo tuh ya, jawabannya pasti perasaan gw mulu" potong Adel sambil ketawa
"ya abis nya gw mo jawab gimana lagi ? yang tau idup lo khan ya elo sendiri" jawab gw
"iya sih, ngga kok To...gw lagi sensi aja mungkin" lanjut dia sambil ngelanjutin ngetik
"Serah elo sih Del, mau elo sensi atau engga yang gw harap elo ga berpikiran negatif aja"
lanjut gw
"gimana ya caranya biar gw ngga ngerasa hidup gw ini pahit To" tanya Adel
"hmmmmm...gini Del, kalo lo emang lo mau idup lo berubah jadi ngga pait ! sini deh gw
ajarin" terang gw ke Adel
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"gini gini, kalo ibarat kopi item nih ya lo tambahin gula gula sedikit demi sedikit, trus lo
rasain...kalo emang masih kurang ya lo tambahin lagi sampe rasanya pas" terang gw ke
Adel setengah ngelantur
"loh apa hubungannya hidup gw sama kopi ?" tanya Adel setengah keheranan
"ya ada dong Del, tiap orang khan pasti punya pahit dan manis nya idup. Nah sekarang kalo
lo emang baru ngerasain paitnya, ya lo usaha cari gulanya lah !" gw sendiri berfilosofi
"hahahah.....dasar lo To bisa aja !" Adel tertawa terbahak bahak
"iya nih, gw sendiri juga ga tau barusan ngomong apaan ! Lo sih subuh subuh gini malah
curhat ke gw !" lanjut gw
"hehe, iya nih gw malah ga tau ngomong apaan" kata Adel
"ah udah ah To, cape gw....malah ngantuk sekarang. Gw balik kamar aja deh, besok lagi
lanjutin tugasnya" kata Adel
"lah kata lo ini tugas buat besok ! gimana toh ?" cegah gw
"maksud gw itu besok itu ya "besok" , bukan hari ini" kata Adel sambil ngeluyur ke
kamarnya
"Makasih ya To tentang filosofi kopinya ! Mulai besok gw bakal rajin rajin cari gula deh"
lanjut Adel sebelum masuk kamarnya
"Hahaha...filosofi gak jelas gitu aja masih lo pikirin" kata gw sebelum menutup pintu kamar
gw
"Gile, sejelek jeleknya sifat Adel, ternyata dia masih mikir juga ya tentang hidupnya ! bagus
lah kalo emang dia mau tobat dari segala kelakuannya ! moga moga aja dia bisa menemukan
"gula" dalam kopinya"

Bersambung kembali ke Part XI
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Part XI
Cowo Adel yang baru namanya Ian, dan sepertinya dia cukup baik untuk menjadi seorang
"cowo" nya Adel. Ian sendiri pun sering meluangkan waktu untuk ngobrol dengan gw dikala
dia nungguin Adel. Gw sendiri juga ga pernah lihat si Ian sampe masuk ke kamar Adel.
Mentok mentok cuma nunggu di luar kost atau di balkon, dan dari tutur bahasa Ian sepertinya
dia sudah cukup Dewasa dan sepertinya dia juga seorang yang smart.
Dan yang lebih bikin gw seneng, ternyata sifat sifat Adel semakin membaik semenjak
berhubungan dengan Ian. Adel udah jarang keluar malem dan pulang pagi lagi. Jika dia
pulang malem pun biasanya yang gw tau juga dianterin sama Ian, dan Ian biasanya langsung
bergegas pulang setelah mengantar Adel hingga depan kamar. Benar benar 180 derajat
keadaannya sekarang pokoknya.
Suatu saat ada obrolan singkat gw di balkon dengan Ian yang masih gw inget sampe sekarang
"Mo jalan yan ? ( panggilan gw ke Ian )" tanya gw ke dia yang saat itu lagi nunggu Adel
ganti baju
"Iye nih To, cuman mau jalan cari makan paling" kata dia
"oh, ya udah met makan deh" kata gw sambil beranjak mo masuk kamar gw
"sini dulu aja To, kalo lo ga sibuk...nemenin gw dulu, paling Adel juga masih agak lama...."
pinta dia
"....ok" gw urungkan niat gw masuk kamar
"gw liat lo jarang pergi pergi ya To ?, hampir tiap gw kesini pasti ada lo" tanya Ian
"ah ga juga kok yan, tapi gw kalo pergi juga palingan cuma ke kampus atau main billiard"
jawab gw
"oh lo suka billiard juga ya, kapan kapan adu deh sama gw" tantang Ian
"hahaha gw baru belajar kok yan" jawab gw sambil ketawa
"ah gw juga cuman bisa bisaan aja kok billiardnya" kata Ian
"ya udah kapan kapan deh kita main yan" lanjut gw
"oke deh, biasa main dimana ?" tanyanya lagi
"biasa sih di braga, tapi kalo disana penuh ya cari tempat lain yang sepi. Yang penting bisa
main dan menyalurkan hobi" kata gw
"hehehe" Ian menanggapi dengan ketawa kecil
"rokok yan ?" tawar gw ke Ian
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"ga To makasih, gw ga ngerokok" tolak dia
"ohhh okay..." sambil gw nyalain rokok gw
".........."
Tiba tiba suasana hening, karena antara gw dan Ian ga tau mo ngobrolin apalagi.....
"To....." kata Ian
"Lo mo ikutan pergi makan bareng kita ?" tawar Ian
"Ga ah, kalian aja pergi berdua" tolak gw
"Ga apa apa lagi To, lagian Adel juga pasti seneng kalo perginya rame rame" ajak dia lagi
"Udah ga apa apa yan, kalian aja deh" tolak gw lagi
"Ya udah kapan kapan ya To, kalo lo ga mau sekarang" lanjut dia
"sip deh" jawab gw
"Eh To, lo belum punya cewe ya ?" tanya Ian tiba tiba
"belom yan, masih belom laku laku neh gw haha" kata gw sambil ketawa
"haha emang barang, belom laku" canda Ian
"kurang beredar aja kali lo" lanjutnya
"iya mungkin nih, kurang beredar plus udah kadaluarsa" lanjut gw
"lo sendiri dulu kenal Adel dimana yan ?" tanya gw
"dikenalin sama temen kampus gw To" lanjutnya
"dan sejak awal kenalan gw langsung suka sama Adel, dan ternyata ngga bertepuk sebelah
tangan" kata dia sambil bercanda
"hahaha..." gw nanggepin dengan ketawa
"tapi jujur To, kalo boleh dibilang Adel tuh paket komplit nya cewe deh. Awal awal gw jalan
sih emang gw rada kaget sama kebiasaan kebiasaannya yang gw rasa itu buruk" Ian mulai
curhat
"oh....." gw serius dengerin kata katanya
"tapi sekarang Adel udah banyak berubah kok, iya ga To ?" tanya Ian tiba tiba
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"hah ? berubah apanya ?" tanya gw bingung
"iya, sifat dan sikap dia udah banyak berubah. Perlahan tapi pasti...." lanjut Ian
"maksudnya ?" tanya gw
"iya kebiasaan kebiasaannya yang dulu gw anggap buruk. Sekarang udah mulai hilang satu
persatu" lanjut dia
"bagus lah kalo kaya gitu yan" lanjut gw
"sebenernya kalau dipikir pikir, pacaran itu ngga susah khan ya to ?" lanjutnya
"selama bisa saling ngertiin satu sama lain pasti jalannya lancar" lanjutnya
Gw heran sama si Ian neh, kita berdua belum kenal terlalu deket. Tapi dianya malah curhatan
sama gw....
"iya bener yan" gw iya iyain aja deh omongan si Ian
"Ya kalo lo emang serius sama Adel, ya serius-in lah terus. Sepertinya Adel juga seneng
jalan sama lo" kata gw sok tau
"Iya, gw serius sama Adel To" lanjut Ian
"Pokoknya sekarang gw berusaha untuk selalu ada buat Adel saat dia butuhin gw. Dan gw
juga harap sebaliknya, Adel akan ada saat gw butuhin dia di samping gw"
"........."
Tiba tiba Adel keluar dari kamarnya
"hayoooooo pada ngomongin gw ya" sentak Adel sesaat setelah buka pintu kamarnya
"hahaha....ge er lo" kata Ian ke Adel
"yeeee gw denger lagi dari kamar. Tapi cuman denger samar samar sih, yang pasti
ngomongin gw khan ?" selidik Adel
"hahaha" gw ketawa ketiwi sendiri
"ya udah ah, yuk jalan Del" lanjut Ian sambil mengusap rambut Adel
"ikut yuk To, cuman makan aja kok" tawar Adel
"ga ah, kalian aja" tolak gw lagi
"iya nih, tadi juga udah gw ajak Del...ga mau juga" Ian meimpali
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"hehehe...udah lah ga apa apa" lanjut gw
"ya udah kita jalan dulu ya To, tar gw bungkusin aja deh lo kaya biasanya...hehehe" ejek
Adel
"hahaha" Ian pun ketawa
"nah ga apa apa kalo dibungkusin....heheh" kata gw sambil mau buka pintu kamar
"yeee lo tuh ye...." kata Adel sambil ketawa
"ya udah bye To..." lanjut Adel
"Gw pergi dulu To...Thanks ya" kata Ian
Sesaat setelah mereka pergi, gw pun rebahan diri di kamar dan mulai memejamkan mata gw.
Sesaat sebelum gw tertidur masih teringat sedikit pembicaraan gw dengan Ian
"Pokoknya sekarang gw berusaha untuk selalu ada buat Adel saat dia butuhin gw. Dan gw
juga harap sebaliknya, Adel akan ada saat gw butuhin dia di samping gw" kata kata itulah
yang gw inget dan mungkin itulah kunci dari sebuah hubungan.
Mungkin ibarat simbiosis mutualisme dalam pelajaran biologi. Tentang sebuah pelajaran
dimana kedua belah pihak saling membutuhkan dan saling melengkapi.
Saat aku membutuhkan kamu, aku selalu berharap kamu ada untuk aku dan saat kamu
membutuhkan aku, akupun akan selalu berusaha untuk bisa ada untuk kamu.
Meskipun gw masih jomblo ( kasian bener
hari ini. Dan gw pun terlelap dalam tidur

) tapi ada sebuah pelajaran yang bisa gw petik

To Be Continued to PART XII
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Part XII
Aroma kopi yang gw bikin pagi ini begitu menusuk hidung. Di tengah sejuknya pagi hari
lembah ciumbeluit gw menatap kamar Adel.
"Kenapa ya harus ada lo ya Del ?" dalam hati gw
Terus terang semenjak gw kenal sama Adel yang istilahnya "begitu mempesona" kaum pria,
gw sendiri jadi menjadi seorang pembanding wanita.
Gw sekarang cenderung terkesan menjadi seorang pemilih. Gw menganggap Adel adalah
sosok kesempurnaan, dan itu terkesan dari cara gw berpikir tentang wanita yang selama ini
pernah gw kenal dan gw temuin.
Sebuah image kecantikan wanita yang telah tertanam secara tidak sadar dalam otak kecil gw !
Misalkan gw ketemudan kenal dengan cewe A atau cewe B yang mungkin juga cantik dan
baik menurut gw, tapi akhirnya fikiran kecil dalam otak gw akan langsung meng "compare"
mereka dengan Adel yang sebenernya notabene bukan siapa siapa gw juga. Padahal gw juga
terus terang ga pernah mengharapkan apa apa dari Adel, tapi ga bisa dipungkiri juga sebagai
seorang cowo normal kalo gw juga suka sama Adel.
Justru sekarang gw yang ngerasa terpuruk. Entah mungkin apa istilah yang tepat untuk istilah
ini gw juga ga tau, "cinta bertepuk sebelah tangan?" ngga juga, karena gw juga belum pernah
nyatain cinta gw ke Adel. Mungkin gw yang terlalu takut dengan sosok seorang Adel, tapi
memang terus terang gw takut dengan "kharisma" kecantikannya
Seperti beberapa waktu lalu saat gw pertama kalinya jalan bertiga untuk makan dan main
billiard dengan Adel dan Ian. Kita pergi bertiga waktu itu, dan sebenernya gw juga ga pengen
Adel ikut. Maksud gw kalo emang mo billiard ya berdua aja, terus terang gw ga enak kalo
sama Adel. Tapi Adel nya terus terusan maksa Ian supaya boleh ikut karena dia juga baru
ngga ada kerjaan.
Sesampainya di tempat billiard yang waktu itu sudah mulai penuh orang, gw bisa ngeliat
hampir semua pandangan mata tertuju ke Adel. Padahal kalo gw pikir di tempat billiard gw
biasa main juga banyak cewe cakep nya. Gw sendiri bukan mau nge Dewi-in si Adel, tapi ya
gw terus terang aja kalo si Adel itu bener bener beda.
Mungkin kalo jaman sekarang itu bisa diibaratkan kalau seorang Luna Maya jalan di depan
lo, pastinya elo bakalan nengok atau ngeliatin khan ? Tapi ya semua itu emang relatif sih.
Tiap orang pasti punya penilaian yang berbeda.
Mungkin si Adel lebih cocok jadi artis kali ya ? atau emang orang orang itu ngira si Adel artis
? hahaha...inilah gw sekarang ! malah jadi mikir pikiran orang yang sebenernya GA
PENTING banget ! Tapi gw liat dari sikap Ian, dia sendiri serasa enjoy bersama Adel seakan
tidak peduli dengan pandangan mata orang orang lain ke mereka. Hehe...mungkin itulah yang
gw belum siap kalo misalkan gw jalan sama Adel. Rasa minder gw mungkin jauh lebih kuat
dari sebuah kebanggaan dan itu pasti !
"klik...."
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Suara pintu kamar Adel membuyarkan lamunan gw, dan tampak Adel dengan mata kriyip
kriyip ngeliat keluar kamar dan memandang gw
"heh To....udah lama lo disitu ?" tanya Adel
"lumayan Del, baru bangun lo ?" tanya gw
"iya nih, bentar To gw belet pipis" lanjut Adel sambil kucek kucek mata dan ngeloyor ke
kamar mandi
"ye, kebelet pipis aja dibanggain" sambil gw sruput kopi gw
Beberapa saat kemudian Adel sudah selesai dari "pipis" nya sembari mencuci muka nya.
"Eh lo ngopi ya ? kok ga bikinin gw sekalian ? bikinin gw gih sana ?" pinta Adel tanpa rasa
bersalah
"set dah lo, gw udah PW nih....duduk manis kaki diangkat ke tembok sambil minum kopi. Gw
aja sampe males gerak gara gara dingin banget, lo nya malah suruh gw bikin kopi" protes
gw
"dah ah bawel, sana bikinin kopi gw dulu" Adel duduk di sebelah gw sambil kucek kucek
matanya
Mau ga mau daripada si Adel tambah cerewet akhirnya gw bikinin kopi buat dia, dan itulah
pertama kalinya gw bikinin Kopi buat Adel
"nih Del kopi lo....." sambil gw ulungkan segelas mug kopi hitam panas made by Anto
"nah gitu dong.....makasih ya To" kata Adel sambil menerima mug dari gw
"maaf ya kalo ga enak Del" lanjut gw sambil duduk
"ye, ga niat bikinin nih ! belum belum udah bilang ga enak !" kata Adel cemberut
"ah udah lah, serba kalo salah sama lo" kata gw sambil nyeruput kopi gw
"hahaha....gitu aja marah lo" kata Adel
"abis lo nya bawel !" kata gw enteng
"hahaha" Adel pun tertawa
Pemandangan pagi ini cukup indah, memang dari balkon tempat kami duduk bisa melihat
perbukitan di lembah seberang. Dan itulah yang menjadikan gw betah di duduk di balkon,
karena emang suasananya yang sangat tenang dan pemandangan yang indah.
"To....kapan kapan kita jalan jalan kesana yuk" kata Adel sambil nunjukkin bukit seberang
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"Hah ? ngapain ? kurang kerjaan aja ! itu khan masih hutan ! belom ada rumah sama sekali
disana !" terang gw ke Adel
"ya ga papa kalee, namanya juga cuma jalan jalan ! emang kalo ada rumah mo ngapain ?
bertamu ?" canda Adel
"jauh ah males....dari sini aja keliatan deket, aslinya jauh tuh Del, apalagi kalau jalan kaki"
lanjut gw
"ah elo To....dasar pemalas ! belum dijalanin juga udah takut duluan !" kata Adel
"hahaha, lha abis elo kaya ga ada kerjaan lain aja" canda gw
"yeeee, emang kita sekarang baru ga ada kerjaan khan ? malah ngopi ngopi disini" Adel pun
nyeruput kopi nya
"eh...enak To kopi bikinan lo, kopinya beda ya ?" tanya Adel
"ah ngga kok, cuman pake kopi Kapalapi biasa kok. Perasaan lo aja kali" kata gw sambil
ketawa kecil
"iya kali ya ? hehehe....perasaan gw aja kali" lanjut Adel
"hahaha...lo tuh ye !" sambil gw keluarin sebatang rokok dari bungkusnya
"bukit di depan itu dekat di mata tapi jauh di jalan ya To ?" dengan polosnya Adel nanya
"yang ada juga istilah jauh di mata dekat di hati kali Del" jawab gw enteng
"ye....kok lo malah jadi ga nyambung gitu ? apa hubungannya coba sama bukit itu ?" lanjut
Adel
"heh ? ga tau lah gw. Lo nya juga nanya aneh aneh aja !" tegas gw
"iya kayanya dia itu ( bukit ) udah deket di mata gw, tapi kalo dijalanin pasti akan kerasa
jauh seperti yang lo bilang" kata Adel sambil menerawang jauh ke arah bukit
"eitss...ini pasti ga ada hubungannya sama bukit itu kan ? hayo...ngaku lo Del" selidik gw
"ada apaan sih ? baru ribut sama Ian ?" selidik gw lagi
"eh eh, ngga ! kok lo bisa nyimpulin gitu ?" kata Adel
"abisnya lo kaya orang baru banyak pikiran !" jawab gw
"Kalo banyak pikiran itu bener To, kalo ributnya engga. Masih fine fine aja kok gw sama
Ian" jelas Adel
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"sukur deh, emang banyak fikiran apa lo Del ?" gw berani beraniin tanya ke dia
"ya banyak deh To, mulai dari kuliah gw sampe hidup gw" jawab dia
"ya udah lo bikin santai aja Del, ga usah ngoyo kalo kata orang jawa" sambil gw hembuskan
asap rokok gw
"pengennya gitu sih To, tapi susah ngejalanin nya" Adel sembari meminum lagi kopinya
"ya itu dia To, sama aja kaya lo bayangin bukit itu tuh !" sambil nunjuk bukit di depan
"ibaratnya kuliah gw sebenernya juga tinggal beberapa puluh SKS lagi dan gw bisa lulus.
Tapi kenapa ya kok gw ngerasa masih panjang banget jalannya ?" kata Adel
"kalo dipikir pikir cepet kok sebenernya Del ! kita ngelewatin satu hari aja ga kerasa, pasti
satu semester bakalan cepet juga jalannya ! iya khan ?" sanggah gw
"itu mungkin buat elo To, kalo buat gw rasanya engga. Gw ngerasa tuh satu hari lamaaaa
banget jalannya ! kadang sampe bosen sendiri !" kata Adel
"mungkin kali ya Del ? emang buat gw waktu jalannya cepet sih, sejam dua jam , sehari dua
hari ga kerasa buat gw." kata gw sedikit mengambil kesimpulan
"iya To, dan gw sendiri masih ga kebayang kalo setelah kuliah nanti masih akan ada dunia
kerja lagi yang menanti" kata Adel lagi
"nah mungkin nanti kalo lo dah kerja, pasti waktu bakalan berjalan cepat Del !" lanjut gw
"ah mana ada ! biasa juga yang pada kerja juga ngerasa sehari itu berjalan lambat" sanggah
Adel
"iya juga sih ya ?" bego banget gw punya pendapat kaya gitu
"tapi ya itu tadi sih To, gw sendiri masih ngerasa ga punya jalan ! ga tau mau jadi apa besok
! sama sekali ga kebayang.... !" kata Adel sambil menghabiskan tegukan kopi terakhirnya
"pikir yang deket deket dulu aja Del, jangan kejauhan. Yang penting gimana cara kamu
nyelesaiin kuliah kamu dulu !" saran gw
"iya, itu juga yang pengen gw lakuin sekarang To" jawab dia
"dan yang jelas gw pengen ngerasa bahagia...." kata Adel lagi
"........."
Sesaat hening tercipta, mata Adel mulai berkaca kaca, dan gw sendiri takjub dengan kesensitif-an Adel. Ternyata Adel begitu sensitif dalam memahami kata kata dan fikirannya
terhadap perasaan ! Mungkin begitu banyak fikiran dan emosi dalam diri Adel yang ingin dia
keluarkan tapi dia tidak bisa mengeluarkannya, dan itu menjadikannya sebagai seorang
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pelamun.
"Gw masuk kamar dulu ya To, mo siap siap ke kampus" Adel menyeka segelinang air ujung
matanya
Mungkin dia malu untuk menangis, dan sepertinya keadaan mental dia sedang turun drastis
entah apa sebabnya
"ok Del, udah jangan sedih Del..." pinta gw
"ga kok To, makasih ya udah mau berbagi sama gw" kata Adel sambil ngasih mug nya ke gw
"dan makasih buat kopinya ya" dan Adel pun berlalu memasuki kamarnya
"klik" terdengar suara pintu ditutup
Gw memandang lagi kamar itu, dan gw ngerasa seakan ada aura dari kamar itu. Aura yang
indah menurut gw, tapi aura itu masih sangat labil. Terkadang aura itu begitu kuat tetapi
terkadang aura itu begitu lemah seperti saat ini.
To Be Continued.....Menuju PART XIII
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Part XIII
PART XIII ‐ The Missing Parts

ps: part 13 diletakkan diakhir. Kalo bisa bacanya setelah part 40.
To Be Continue ke Part XXIV
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Part XIV
Kuliah gw sebentar lagi bakalan kelar, begitu pula seharusnya Adel. Gw sendiri pernah
denger cerita dari dia kalau dia itu sempat tertinggal beberapa SKS, dan dia akan kejar itu.
Adel, Ian dan gw juga mulai sering jalan bareng meskipun hanya sekedar makan atau main
billiard.
Menurut Adel, Ian adalah sebuah kesempurnaan buat dia. Dan emang harus gw akui kalau
mereka itu memang pasangan serasi. Ian sendiri tampaknya cukup dewasa sikapnya dalam
membina dan menjaga hubungannya dengan Adel, dan terus terang kadang gw iri dengan
keadaan itu. Seperti yang pernah gw bilang sebelumnya, gw selalu ingin ada di posisi itu, gw
selalu pengen ada di samping Adel sebagai pacar bukan sebagai seorang teman. Mungkin
hidup gw sekarang seperti pepatah "pungguk merindukan bulan", menantikan keajaiban
terjadi....

"Jreeeng....Jreeenggg....Jrenggg" pagi ini gw mainin gitar gw di balkon
"klik...." Adel membuka pintu kamarnya
"Ahhhh elo nih To, main gitar pagi buta gini ! Bikin gw kebangun deh !" kata Adel
"Set dah non....ngga liat jam apa ? Ini hari Minggu dan udah setengah sembilan" sahut gw
"tuh liat mataharinya udah diatas ! matahari nya juga udah mandi tuh dan siap siap mau
sarapan !" canda gw ke Adel
"hehehe....dasar elo nih To, jayus tau ngga !" kata Adel sambil ngeloyor ke kamar mandi
"ye...biarin" sahut gw lagi
"Ih dingin banget ya pagi ini To ?" kata Adel sesaat setelah melakukan "ritual" paginya
"he eh, hawanya agak dingin belakangan ini" jawab gw sambil stem gitar gw
"ga bikin Kopi To ? Padahal gw udah ngarep ada kopi panas nih !" kata Adel sambil duduk
di sebelah gw
"Udah dari tadi abisnya Del, lo aja sendiri sana kalo mau ngupi !" sahut gw enteng
"yeee, gw khan males bikinnya. Pengen nya instant udah siap gw minum" kata Adel
"ya itu ada bungkusan kopi instant di kamar gw kalo lo mau" lanjut gw sambil memicingkan
mata dengerin nada gitar
"yeeeeee maksudnya yang udah jadi dodol !" Adel sedikit kesel
"Udah ah gw mau masuk kamar aja, dingin disini ! Sekalian mo bikin kopi !" kata Adel
ngeluyur pergi
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Beberapa saat setelah gitar gw stem, gw pun mendendangkan ( heh emang dangdut kaliii ! )
beberapa lagu. Dan tiba tiba ada suara dari kamar Adel
"Antooooooo....berisik, gw mau tidur lagi ! masih ngantuk nih gw !" kata Adel
"Katanya mo bikin kopi, kok malah tidur lagi !" teriak gw dari sini
"Udah !!!, tetep aja masih ngantuk ! Lo ke kamar gw aja deh To, bawa gitar lo trus nyanyiin
gw nina bobo" sahut Adel dari dalam kamar
"ogah ah Del, ya udah sono kalo mo tidur. Gw mau main gitar di kamar gw aja !" sahut gw
lagi
"Ah elo To, sombong banget ga pernah main ke kamar gw. Kesini aja lah bentar !" kata Adel
"ya ya ya, bentar aja ya tapi" gw pun berjalan ke kamar Adel sambil menenteng gitar gw
"ih elo nih to, lama juga ga papa kaleee...santai aja sama gw ini" kata Adel menyambut
kedatangan gw di kamarnya
"wah, kamar lo udah banyak berubah ya ?" sambil gw pandangin sekeliling kamar Adel
"udah berapa taun mas ga main kesini ? kemana aja ? perasaan rumah lo deket deh dari sini
!" canda Adel
"hahaha...saya rumahnya di seberang situ kok mbak Adel" balas gw
"gimana suasana kamar gw sekarang To?" tanya Adel
"sip sip, udah bagus kok Del. Kayanya lebih nyaman dari yang dulu" jawab gw
"tapi kayanya ada yang kurang deh Del....hmmm" lanjut gw
"kurang apaan To ?" tanyanya
"belum ada komputernya !" potong gw
"yeeeeeeeee...ya udah besok gw beli komputer sendiri aja deh, gw ga boleh pake komputer lo
lagi khan ? ganggu ya To ?" Adel mulai sedikit ngambek
"hahahaha....tuh langsung ngambek khan?" gw tertawa terbahak bahak
"kamar nya udah ok ! tapi sayang yang punya kamar tukang ngambek" canda gw
"ih biarin, suka suka gw...weeeeeek" Adel ngelempar bantalnya ke gw
"dah sekarang lo main gitar disini aja, nyanyiin gw lagu nina bobo ya ! request nih !" lanjut
Adel
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"satu lagu seribu perak ya !" gw sembari duduk di sebelah kasur Adel
"wah, bakat jadi tukang palak lo ye ! tukang ngamen di depan kampus aja cuma gw kasih
gope ! lha elo yang suaranya fals gitu minta serebu ! huh !" Adel sedikit tertawa
Gw pun mulai memainkan gitar gw, sementara Adel sibuk membaca novel sembari tiduran di
kasurnya. Entah udah berapa lagu yang gw nyanyiin sambil sesekali becanda bersama Adel.
Tak lama kemudian suara Adel menghilang, setelah gw lirik ternyata dia tidur lagi ! Kurang
ajar nih cewe, beneran gw disuruh jadi kotak musik peneman tidurnya.
Gw pun berani-beraniin untuk nutupin tubuh Adel dengan bed cover nya sebelum gw keluar
kamarnya. Setelah menyelimuti Adel, gw pun keluar dengan perlahan. Dan sebelum gw
menutup pintunya dari luar, gw sempetin sekali lagi melihat wajah Adel yang sedang tertidur.
"Adel....adel, seandainya gw....." buru buru gw potong pikiran gw yang aneh aneh dan
kemudian gw tutup pintu kamarnya
To Be Continued....ke PART XV
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Part XV
"Tuit...Tuit...Tuit" ada message baru di Handphone gw
"dari Ian...." saat gw baca nama pengirimnya
"To, gw mau minta tolong sama elo. Seminggu ini gw pergi ke Medan, gw minta tolong elo nemenin
Adel ya ! Tolong jagain dia aja, ingetin suruh makan, soalnya itu anak kadang suka lupa makan !
Thanks To" isi SMS ian
"set dah, gw malah disuruh Ian jadi bodyguardnya Adel...ngga perlu ada gw juga gw yakin si Adel
bisa jaga dirinya sendiri kok, posesif bener nih si Ian ! " dalam hati gw
"Yan, sorry bukannya gw nolak. Tapi si Adel khan udah besar, dari dulu Adel juga sering keluar cari
makanan sendiri kok. Gw malah ga enak ntar kalo jalan berduaan sama Adel" gw balas SMS gw ke
Ian
"Tuit....Tuit...Tuit" beberapa saat kemudian Ian membalas lagi
"Ga apa apa To, gw cuma mau minta tolong aja ke elo. Selama lo ga sibuk dan bisa nemenin Adel,
tolong temenin dia ya. Kadang gw sedikit khawatir sama dia kalo posisi gw jauh sama dia !" balas
Ian
"Ok deh yan, asal jangan lupa oleh olehnya dari sana ya" akhirnya gw OK ‐ in aja permintaan Ian.
Gw sendiri yakin Adel bisa jaga dirinya sendiri disini, karena emang udah biasanya seperti itu. Tapi
ternyata dugaan gw salah....Saat malam harinya sekitar jam 7‐an malam, dengan berbekal celana
jeans belel dan kaus seadanya gw berencana untuk beli makan di tempat biasanya.
"klik...." gw tutup pintu kamar gw
"mau kemana To ? " tampaknya Adel denger gw keluar kamar, dan dia pun membuka kamarnya
"beli makan di depan Del, mau nitip ?" tanya gw ke dia
"hmmmm, beli apaan ?" Adel nanya balik ke gw
"paling beli nasi goreng, abis bingung mo beli apaan ! lo jadi mo nitip ga ?" tanya gw lagi
"boleh deh, gw nitip satu ya !" jawab Adel
"okay, pedes ngga ?" lanjut gw
"pedes dikit aja To, bentar ya gw ambilin duitnya" kata Adel seraya membalikan badannya
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"ntar aja Del. pake duit gw dulu aja" kata gw sambil berjalan perlahan menuruni tangga
"eeeehhhh...bentar To...bentar !" teriak Adel
"apaan lagi ?" gw sedikit berteriak
Tiba tiba gw lihat Adel udah keluar kamarnya dengan menggunakan jaket
"gw ngikut aja ya To, males gw sendirian di kost" pinta nya
"loh khan cuman mau dibungkus aja Del" lanjut gw keheranan
"ga apa apa deh To, lagian juga pegel gw tiduran mulu di dalem kamar ! pengen jalan jalan aja !
boleh ga nih ?" Adel mulai memicingkan matanya ke gw
"ya udah deh ayuk, kalo emang lo mo ikut ya udah entar makan disana aja sekalian" tanpa sadar gw
ngomong kaya gitu
"nahhhh gitu dong, dah yuk cabutttt....." kata Adel sumringah sambil ngedorong badan gw, sehingga
hampir aja gw terjerembab ke bawah.
"hahahaha......" Adel ketawa seneng
"huuuuuuuuu emang jail ya lo !" gerutu gw
Akhirnya malem itu kita berjalan dari kost kita kearah tempat warung nasi goreng langganan gw.
Perasaan gw saat ini bener bener campur aduk, antara bangga dan tengsin ! Di satu sisi bangga
karena bisa jalan bareng Adel, disisi lain ada perasaan minder dan malu jalan sama Adel.
"Anto anto......lo itu kaya ga pernah jalan sama makhluk yang berwujud wanita ya ! Kemana aja loe !
" hati kecil gw seakan menghina gw
Tapi emang gw akuin gw sendiri jarang deket dan kenal sama cewe, sepertinya selama ini gw selalu
menutup sebelah mata gw. Gw lebih suka hal hal yang berhubungan dengan kesenangan pribadi dan
hobi gw. Tapi terkadang gw sendiri ga memungkiri pernah menyukai beberapa wanita temen
kampus gw selama kuliah ini. Tapi ya itulah gw, suka hanya sebatas suka. Dan gw terlalu takut untuk
mem‐follow‐up sebuah hubungan ke tingkat lebih lanjut.
Bahkan terus terang nih, gw denger dari beberapa temen gw kalo ada seorang cewe adik kelas gw
yang suka sama gw, Nita namanya. Gw sendiri pun merasakan itu, dan bahkan gw pun sebenernya
juga suka sama dia. Tapi ya kembali ke awal, rasa ga PD dalam diri gw nya itu yang akhirnya
membuat pupus semua angan.
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"Malem mas Anto" sapa penjual nasi goreng, saat gw dan Adel sampai disana
"malem mas...." gw bales menyapa
"kaya biasanya mas ? bungkus atau makan disini ?" tanya si penjual
"iya mas, kaya biasanya !" jawab gw
"elo apa Del ?" tanya gw ke Adel
"hmmmm....apa ya ?" Adel sambil ngeliatin daftar menu yang terpampang
"sama kaya elo aja deh, bingung gw!" jawab Adel
"ye, udah pesen aja yang lo pengen !" lanjut gw
"ga deh, udah sama kaya elo aja" lanjutnya
"Ya udah mang, yang tadi saya pesen dibikin 2 porsi ya !" seru gw ke penjual nasi goreng
"bungkus atau makan sini mas Anto ?" tanyanya lagi
"makan sini aja mang" Tiba tiba Adel memotong pembicaraan
"hah ? ga dibungkus aja Del ?" sergah gw
"yeyyy, khan tadi elo sendiri yang bilang kalo mo makan disini aja, gimana sih ! ga jelas !" Adel pun
mencari tempat duduk kosong
"ya udah lah....ngikut aja gw " gw pun akhirnya mencari tempat duduk di sebelah Adel
"lo mo minum apa Del ?" tawar gw
"Teh tawar anget aja To!" jawab Adel
"oke....bentar gw pesenin" gw beranjak dari tempat duduk gw buat mesen minuman
Ga berapa lama kemudian, minuman pun diantar. Gw mesen Jeruk panas sementara Adel mesen teh
anget. Gw perhatiin ADel mengaduk aduk teh tawarnya...
"kepanasan ya Del ?" gw berusaha memulai pembicaraan
"ga kok To...cukupan" jawab Adel
49

"kurang manis ya ? namanya juga teh tawar Del, lo aduk seribu kali pun ga bakalan manis !" canda
gw
"nah lo tuh ye, emang suka cari sensasi ! gw juga tau kali ini teh tawar ! ga bakalan manis mau
diaduk berapa kalipun !" jawab Adel ketus
"hahaha, sewot nih ye....becanda kok Del" sambil gw mengiba ke Adel
"iya iya, gw juga tau kok kalo elo becanda...santai aja kali To" Adel pun tertawa
"tapi terus terang gw lebih suka teh manis sih" terang Adel
"loh suka teh manis kok malah mesen teh tawar ?" gw keheranan
"ga tau, lagi pengen aja..." Adel memandang gelas tehnya sambil terlarut dalam lamunannya
"eh malah ngelamun lagi....ayo bangun bangun" sambil gw goyangin tangan gw di depan matanya
"hahaha....apaan sih !" Adel menepis tangan gw sambil tertawa kecil
"ga kok To, lagi bayangin omongan lo aja barusan !"
"hah, apaan coba" gw sedikit kaget
"ya itu tadi, teh tawar ya tetep aja tawar. Ga bakalan manis meski diaduk berapa kali pun" kata Adel
"iya emang bener gitu kan kenyataannya" gw mengamini perkataan Adel
"tapi gw pengen ngerasain teh tawar ini jadi kerasa manis di tenggorokan gw To !" lanjut Adel
"ah elo becanda aja Del, ngimpi kali lo !" sanggah gw
"ye....kali aja bisa To, who knows !" Adel pun tertawa
Akhirnya nasi goreng pun tiba di meja kami, dan tampaknya malam ini Adel sangat menikmati nasi
goreng nya karena tidak tersisa sedikit pun nasi di piringnya.
"nasi gorengnya yang enak apa elo yang kelaperan Del ?" canda gw
"ah lo ini ngehina mulu kerjaannya" Adel cemberut
"hahaha..." dan gw pun tertawa
"tapi emang enak kok, gw baru tau disini ada nasi goreng enak ! lo udah jadi langganan disini ya ?
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sampe mang mang nya pada kenal lo semua !" tanya Adel
"iya gw tau dari temen kampus gw, lagian juga harganya juga ga mahal. Makanya gw kalo lagi
tongpes pasti makan disini !" jawab gw
"berarti sekarang baru tongpes dong ?" tanya Adel sambil ketawa
"khan ada Elo ! Elo khan tabungan berjalan gw !" gw tertawa terbahak bahak
"sial lo !" Adel menggerutu
"Balik yuk Del" pinta gw
"yuk, gw yang bayar ya !" kata Adel
"ga usah, gw aja...." cegah gw
"katanya tongpessss....udah ga usah sok jaim gitu deh. Sini gw bayarin ajah !" Adel pun bersikeras
"khan gw ga selalu tongpess setiap kali kesini, ngehina lo ye" bantah gw
"hahaha...ya udah cepet gih sana bayarin" kata Adel sambil menghabiskan sisa Teh nya
"berapa mang ?" tanya gw ke penjual nasi goreng nya
"jadi satu atau bayar sendiri sendiri ?" si penjual itu nanya balik ke gw
"jadi satu aja" jawab gw
"sepuluh ribu semuanya mas Anto" kata si penjual nasi goreng itu
"nih mang" sambil gw sodorin duit dua puluh ribuan
"ini kembalinya sepuluh ya !" kata si penjual nasi goreng
"itu pacarnya mas Anto ya ?" tanya si penjual dengan iseng
"Iya mang, saya pacar keduanya mas Anto, pacar pertamanya komputernya di kost !" jawab Adel
dengan jayusnya
"hush, ngaco aja lo Del...." sanggah gw malu malu
"hahahaha...." penjual nasi goreng dan Adel pun tertawa bersamaan
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"pacar betulan juga ga apa apa kok mas Anto, geulis pisan ini si neng" goda penjual nasi goreng
"wah, makasih banyak deh mang" lanjut Adel
"kita balik dulu ya mang" Adel pun berpamitan
Sepanjang perjalanan pulang ke kost kita lalui dengan banyak banyolan dan hinaan antara kita
berdua dan itu pun berlanjut ke balkon kost hingga larut malam.
To Be Continued....
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Part XVI
Ian masih di Medan, gw dan Adel juga sering makan keluar bareng selepas malam itu. Ian
sendiripun mengetahui hal itu, karena memang Adel selalu cerita kemanapun dan dengan
siapapun dia pergi ke Ian via sms. Semakin gw sering jalan dengan Adel, semakin mengerti
pula gw akan sikap sikap Adel yang selama ini tidak gw ketahui.
Adel ternyata anaknya cukup supel dalam bergaul, apa adanya dan tidak gengsian pastinya.
Bahkan pernah gw ajakin makan ke si Gembul ( Warung burjo, yang jual Indomie Goreng
Telor Kornet Keju kesukaan gw....yummy ! ) pun dia mau. Keadaan itupun tidak berubah
bahkan setelah Ian pulang ke Bandung.
Disaat Ian sedang sibuk dengan urusannya, gw dan Adel sekarang udah menjadi mitra kuliner
di seputaran ciumbeluit. Tampaknya Ian pun tampaknya tidak keberatan dengan hal itu. Dan
gw sendiri juga mulai sadar kalo gw ngga berhak apa apa terhadap Adel. Gw pengen rubah
pikiran gw terhadap Adel, gw bener bener pengen anggap Adel ini sebagai temen gw, bukan
Adel sebagai suatu makhluk yang gw inginkan. Tapi terkadang pengorbanan gw terhadap
Adel melebihi seorang teman atau sahabat sekalipun
"tuuuuuuuuuuttt..............tuuuuuuuuuuuuuuuut" suara telpon gw bunyi.....
"buset...siapa jam 3 pagi subuh gini nelpon" dalem batin gw yang saat itu emang baru aja
selesaiin main komputer dan akan beranjak tidur.
"hah ? Adel ?" gw liat di layar HP gw
"hallo Del, ada apa ?" tanya gw
"To.....tolong dong To...." suara Adel terdengar lirih tertutup suara hujan lebat
"hah ? kenapa lo Del...halo Del" gw sedikit panik
"je..jemput gw To....bisa ga ?" suara Adel masih samar gw denger
"ha ? ga jelas suara lo Del ?" kata gw lagi
"tolong jemput gw To !" Adel mulai mengencangkan suaranya
"jemput gw di depan diskotik ****** ! bisa ga To? " pinta Adel
"loh kenapa Del ? lo sama siapa sekarang ?" tanya gw yang masih kebingungan
"udah kesini dulu aja ! lo tau tempatnya khan !" teriak Adel dari seberang sana
"tau tau...." jawab gw
"gw udah low batt nih" lanjut Adel lagi
"emang ga ada taksi lewat disana Del" tanya gw
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"............."
"............."
Ga ada jawaban lagi dari seberang sana. "Call ended...." tulisan di layar HP gw. Abis liat itu,
gw yang setengah ngantuk ini cuma bisa bengong !
"buset jam segini suruh turun ke bawah jemput Adel, mana ujan deres bener lagi ! lagian mo
naik apa gw ?" batin gw
"motor aja kaga punya ! biasanya juga minjem motor ama anak bawah kalo kepaksa ! tapi
ini jam 3 pagi, masa gw ketuk pintu kamarnya buat minjem motor " pikiran gw udah mulai
kalut
Akhirnya gw beraniin turun ke bawah dan langsung ketuk pintu kamar temen kost gw yang
punya motor. Dan untungnya dia mau bukain pintu
"do, sorry ganggu lo. Gw mo minjem motor bentar buat jemput Adel ya ?" tanya gw ke Aldo
temen kost gw yang membukakan pintu dengan mata terpejam
"ha....wah buset deh lo bangunin gw cuma mo minjem motor ! gw kira ada apaan !" kata aldo
sambil kucek kucek matanya
"ga tau nih si Adel barusan nelpon gw, katanya minta dijemput trus tiba tiba HP nya
keabisan batere" jelas gw ke Aldo
"ya udah lo pake aja nih, gw mo tidur lagi !" sambil ngasih kunci motornya ke gw
"sorry banget ya Do gangguin lo, gw juga ga tau mesti gimana lagi soalnya" lanjut gw
dengan ga enak ati
"ga papa deh, eh tapi gw ga ada jas hujan loh !" jelas Aldo
"waduh....udah deh ga apa apa" kata gw sambil nerima stnk motornya
Alhasil gw berangkat subuh itu hanya dengan bermodalkan jaket jeans gw dan celana training
menembus lebatnya hujan di Bandung. Asli hampir mati kaku kedinginan gw selama
perjalanan, kalo ngga ngingetin si Adel, beneran gw ogah ginian lagi !
Dengan rahang yang udah hampir kaku dan gigi yang gemeretak akhirnya gw sampai juga di
depan diskotik yang dimaksud. Gw nemuin Adel lagi jongkok bersandar di deket diskotik,
posisinya sedang memejamkan mata.
"Del...." gw tepuk pelan bahunya
"haaaaa...." Adel membuka matanya perlahan
"waduh ni anak mabuk....keliatan banget dari matanya" batin gw
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"ayo balik...." lanjut gw
"oh elo udah dateng To" jawab dia
"perasaan tadi di telpon dia bisa normal ngomongnya !" batin gw
"pusing kepala gw To, anterin gw balik ke kost ya ?" kata Adel berusaha berdiri
"ya udah ayo, sini gw bantuin lo" sambil gw papah Adel ke arah motor gw
"lo ga bawa jas hujan To" tanya Adel yang ga sadar kalo dia sendiri udah basah kuyup
selama gw papah
"duh ini anak ! setengah sadar bener !" batin gw
"ga bawa Del, udah yang penting sekarang lo balik bareng gw ke kost" kata gw lagi
Akhirnya pulanglah gw ke kost, sekali lagi menembus dinginnya hujan subuh itu, gw suruh
Adel meluk gw kenceng kenceng karena gw takut dia jatuh di tengah jalan. Sesekali gw
megangin tangan Adel juga untuk memastikan eratnya pegangan.
Walaupun Adel udah meluk gw dengan erat, tetep aja hawa dingin yang menusuk tulang ga
mampu mengalahkan hawa tubuh Adel yang saat itu memeluk gw. Setengah perjalanan, gw
sendiri hampir ga kuat ! rasanya udah sampe ke otak gw dinginnya ! Kepala gw juga semakin
kerasa ditusuk tusuk !
Tapi syukurlah gw bisa sampe di kost tanpa kurang satu apapun. Adel sendiri tampaknya juga
kedinginan, tapi dia sama sekali tidak mengeluh selama perjalanan. Sesampainya di kost, gw
sendiri masih harus memaapah Adel keatas, tapi sekarang Adel sudah mulai sedikit sadar dan
mulai merasakan kedinginan.
"dingin banget To......" kata Adel lirih
Gw liat bibir Adel juga sudah mulai membiru, mungkin dia udah kedinginan semenjak tadi.
Tapi kadar alkohol membantu nya untuk tetap hangat. Sekarang kadar alkoholnya sudah
mulai menghilang secara perlahan
"to....dingin banget To" kata Adel yang saat itu gw dudukin di kursi balkon
"duh bentar ya Del, gw turun ke bawah bentar cari air panas" kata gw
Akhirnya gw langsung buru buru turun ke dapur kost berharap masih ada sisa air panas di
termos. Gw nemuin termos yang masih berisi air panas dan langsung gw bawa naik ke
balkon.
"bentar ya del, gw ambilin gayung sama handuk bentar" kata gw
"......" Adel cuma bisa diem sambil memejamkan mata
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Akhirnya gw ambil gayung dan gw isi gayung itu dengan air panas dari termos tadi. Setelah
itu gw celupin handuk gw ke gayung itu dan mulai menyeka muka Adel secara perlahan
"nih anak bisa bisa Hipo beneran" batin gw sambil menyeka wajahnya
".....dingin To" kata Adel lagi
"ya udah lo pegang nih handuk biar agak angetan" kata gw
Gw sendiri sebenernya juga panik banget ngeliat keadaan Adel kaya gitu, posisi gw sendiri
pun sebenernya juga bener bener kedinginan. Tapi setelah beberapa saat, tampaknya Adel
perlahan mulai sadar...
"thanks ya To !" kata Adel sambil menyeka handuk itu ke matanya
"pusing banget gw To, sumpah ! dinginan juga....." lanjut Adel
"sisa air panas nya boleh buat gw ya ?" pinta Adel
"ambil aja Del...lo udah ga apa apa khan ?" tanya gw
"ga To, gw mo basuh badan dulu pake air panas" Adel berdiri sambil terhuyung menuju
kamarnya
"pelan pelan aja Del" gw sendiri udah ga tau mo ngapain lagi
Tampaknya Adel mengambil pakaian keringnya dan kemudian menuju kamar mandi, setelah
Adel masuk kamar mandi, gw pun bergegas masuk kamar gw buat ganti baju gw yang udah
basah kuyup.
Setelah berganti pakaian, gw pun masih nungguin Adel di balkon. Adel belum keluar dari
kamar mandi, dan gw masih merasa was was dengan keadaan dia.
"klik..." pintu kamar mandi dibuka
"duh....ngerepotin elo ya gw To, sorry ya!" kata Adel
"udah ga apa apa lo Del ?" tanya gw
"udah mendingan, tapi masih pusing kepala gw" lanjutnya lagi
"ya udah sana istirahat" saran gw
"ya deh gw mau tiduran dulu" kata Adel
"klik..." pintu kamar Adel pun ditutup
Wuih....lega banget gw saat itu, untung aja Adel ga kenapa kenapa dan akhirnya gw pun
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masuk kamar gw langsung merebahkan diri di kasur dengan selimut rangkap dua.
To Be Continued

Part XVII
Keesokan paginya...eh siangnya gw terbangun dengan kepala yang serasa dibebani oleh jutaan batu.
Asli pusing banget....Tapi samar samar gw udah ngeliat Adel udah baca novel di samping kasur gw.
"wuh...kapan nih cewe masuk kamar gw ?" batin gw
"Del...." sapa gw
"eh udah bangun To ?" sapa Adel
"sorry gw masuk kamar lo tadi pelan pelan banget. Cuma pengen tau keadaan lo aja..." kata Adel
lagi
"btw makasih ya tadi udah mau ngejemput gw !" lanjut Adel
"ga apa apa Del...." gw sambil bangun dari tidur gw
"errrggghhhhh......" langsung puyeng nih kepala begitu gw duduk
"cuci muka gih...muka lo kusut banget tuh" saran Adel
"tar deh Del...." lanjut gw
"kok lo kaya orang sakit gitu sih To !" Adel ngeliatin muka gw dengan aneh ! atau emang dasarnya
muka gw udah aneh ya ?
"..........."
"eh jangan jangan lo emang sakit beneran ya" Adel menempelkan telapak tangannya di dahi gw
"nah tuh khannnnnnnnnn benerrr....lo demam tuh To !" Adel seketika panik
"pasti gara gara jemput gw khan ! duh gw beliin obat penurun panas dulu ya To !" sahut Adel lagi
"duh, ga usah deh Del. Dipake tidur lagi juga sembuh kok !" jawab gw santai
"ya udah, lo istirahat dulu" kata Adel sembari berdiri meninggalkan gw
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"eh beneran Del, ga usah repot repot" cegah gw, tapi Adel nya udah keburu pergi
Sekitar setengah jam kemudian Adel pun datang dengan membawa dua buah bungkusan plastik
"To, ini gw beliin makanan ! lo makan dulu abis itu minum obat ! obatnya juga udah gw beliin nih !"
pinta Adel
"duh lo tuh ya, kok malah jadi repot !" balas gw
"lo gini juga gara gara keujanan kan ? berarti kan gara gara gw juga To !" lanjut Adel
"gw cuma butuh istirahat Del" sambil gw benerin posisi selimut gw
"udah ayo sini duduk terus makan !" seru Adel
"tar deh, belom laper gw Del" gw membalikan badan gw
"ehhhh.....bangun bangun ! ayo makannnnn.....atau perlu gw suapin nih ?" tanya Adel
"dasar bawelll...." dengan berat kepala akhirnya gw pun duduk dan bersandar ke dinding kamar
"siniin makanannya..." pinta gw
"nah diabisin ya.....abis itu minum obat" Adel menyerahkan bungkusan makanan nya ke gw
"lagak lo udah kata suster aja Del..." sambil gw buka bungkusan makanan dari Adel
"ya anggep aja gw susternya ! bawel...." Adel menggerutu
Akhirnya gw makan sedikit demi sedikit makanan yang diberikan Adel, tenggorokan gw sebenernya
terasa sakit saat menelan makanan. Mungkin gw juga terkena radang tenggorokan saat ini. Rasa
mual setelah makanan masuk keperut gw pun kadang kadang muncul, pokoknya bener bener
komplit penderitaan gw saat ini.
"kok ga diabisin To... ?" Adel ngeliat sisa makanan gw yang masih agak banyak
"ga Del, gw udah mual banget. Sayang tar kalo malah jadinya gw muntah !" jawab gw
"ya udah, kalo gitu sekarang lo minum obat terus istirahat lagi !" perintah Adel
"siniin obatnya...apa kata elo aja deh Del ! dasar suster bawel !" gerutu gw
"hehehe...pokoknya lo harus cepet sembuh To !" kata Adel
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"iya iya, entar juga sembuh kok !" sambil gw telen obat penurun panas pemberian Adel
"ya udah sekarang lo istirahat lagi deh To ! ayo tiduran lagi" perintah Adel lagi
"iya........." gw pun akhirnya merebahkan diri lagi di kasur
"dah, sekarang sambil menunggu lo tidur. Gw mo baca novel gw lagi aja disini !" kata Adel
"hah ? udah sana, gw ga apa apa kok ! Bangun tidur entar gw juga udah baikan" balas gw
"ga ah...lo tidur ya tidur aja sana ! gw juga udah biasa kok lo tinggal tidur To" jawab Adel enteng
"heh ? ya udah sak karep mu lah ( semaumu lah ) " kata gw memejamkan mata
"..........."
".........."
Gw pun tertidur, sementara Adel masih meneruskan membaca komiknya
"grhhhhhhh..." gw membalikkan badan gw yang masih berasa pegal pegal
"loh elo masih disini Del ?" sambil gw liat jam dinding gw
"berarti udah sekitar 4 jam‐an dia disini" batin gw
"iya, tadi bosen baca novel. Trus gw buka komputer lo deh, mainan games...hehehe" jawab Adel
santai
"lo udah baikan To ?" Adel beranjak dari kursinya
"udah kok, lumayan...." sahut gw
"sini coba gw liat" Adel memegang kening gw
"iya, udah turun panasnya. Sukur deh To" kata Adel
"Ian bentar lagi kesini To, tadi dia gw kabarin kalo lo sakit abis ngejemput gw sambil ujan ujanan
tadi" lanjutnya
"hoooahhhh....kok kayanya gw sakit keras aja ya, pake ngebilangin Ian segala" dalem batin gw
"wah, jadi ga enak sendiri gw Del" gw udah bingung mo ngomong apa
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"beep beeeepp beeep..." suara HP Adel berbunyi
"nah ini Ian pasti udah di depan kost, bentar ya gw turun dulu To !" kata Adel
Ngga berapa lama kemudian Adel pun kembali ke kamar gw, tapi kali ini bersama Ian
"hai To" sapa Ian
"halo yan" gw sapa balik Ian
"kata Adel lo sakit ya to ?" sapa
"cuma flu biasa kok yan" jawab gw
"ya pokoknya lo cepet sembuh aja deh ya !" sahut Ian
"Dan sorry kalo udah ngerepotin lo tadi" lanjutnya
"sebenernya tadi pagi subuh itu gw juga ditelponin si Adel, tapi emang mungkin dasarnya gw
kecapekan jadi gw ga denger ada panggilan masuk. Tapi sukur deh ada elo masih bangun To !" Ian
menjelaskan alasanya
"ga apa apa yan, lagian juga gw kasian sama Adel. Mana ujannya deres banget" balas gw
"iya nih dasar anaknya ga bisa dibilangin" kata Ian sambil mengusap rambut Adel yang saat itu
sudah mainin komputer gw lagi
"hehehe..." Adel hanya tertawa kecil
"ya udah ya, gw sedikit buru buru nih To. Nanti kalo sempet gw main kesini lagi. Bye To" kata Ian lagi
"makasih ya yan..." sahut gw
"sama sama To, yuk Del anterin gw ke depan" pinta Ian ke Adel
"yuk, bentar ya To gw tinggal dulu anterin Ian" kata Adel
Dari dalam kamar, gw masih bisa mendengarkan sedikit percakapan mereka berdua yang saat itu
terhenti di balkon. Betapa sabar Ian menasihati Adel tentang peristiwa tadi malam, nasihat nasihat
nya begitu dewasa dan disampikan ke Adel dengan style yang berbeda. Adel pun kadang tertawa
terbahak mendengar nasihat nasihat itu,tapi gw yakin semua nasihat Ian akan diterima Adel karena
memang penyampaiannya sempurna untuk seorang Adel.
Setelah mengantarkan Ian ke depan, Adel pun kembali lagi ke kamar gw.....
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"To, gw cuma mo ngambil novel gw bentar ya" kata Adel sambil memungut novelnya dari karpet gw
"iya Del" sahut gw
"dah sekarang lo tidur, istirahat lagi ! jangan dipake banyak gerak dulu !" saran dia
"iya iya...." sambil gw membenarkan posisi tidur gw
"kalo ada apa apa lo tinggal teriak panggil gw ya !" pinta Adel sambil meninggalkan kamar gw
"ya ya ya...." jawab gw sambil berusaha memejamkan mata

To Be Continued......Ke PART XVIII
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Part XVIII
Tidak banyak yang bisa kuungkapkan lagi,hanya perasaan kagum gw terhadap Adel yang semakin
menguat. Perasaan suka dan kagum itu kadang terhenti saat gw melihat kemesraan Ian dengan Adel.
"sempurna !" dalam hati gw
"gw ngga berhak merusak kebahagiaan mereka berdua !" hati gw melanjutkan pembicaraannya !
"eeeeehhhh.....To, emang siapa lo ! ngaca ! ngaca ! kaya elo bisa ngerebut Adel dari Ian aja ! bego lu
To !" setan mulai ngebakar pikiran gw
"lo itu nothing To ! lo itu cuman menu pelengkap aja di kehidupan Adel ! ngaca dong lo kalo mo jadi
cewe Adel !" kadar perasaan Optimis gw langsung dijatuhkan dengan sempurna olehnya
"............."
"Hai To" Adel menepuk bahu gw dari belakang saat gw baru sendirian duduk di balkon
"heh..........sial kaget gw Del" beneran gw kaget dan ga denger langkah Adel naik tangga
"baru ngelamun nih yeeee ! ketularan gw To ?" tanya Adel sambil duduk di sebelah gw
"dikit..." jawab gw sambil ketawa kecil
"ehhhh...baru ngopi lagi ! sini bagi ke gw kopinya..." Adel ngeliat ada secangkir kopi di meja samping
kursi gw
"bagi kopinya ya boss !" Adel tiba tiba nyerobot kopi gw
"heh heh....mulai deh jahilnya" cegah gw
"udah, bikin ndiri sana ! ..." pinta gw sambil nyengir, karena sekarang ¾ kopi yang masih di mug itu
"ah bawel...." Adel pun dengan cepat nyeruput kopi gw
"lo tuh ye, kerjaanya ngerecokin orang mulu" lanjut gw jengkel
"hahaha...." Adel ketawa ngakak
"eh tadi baru ngelamunin apaan To? muka lo jelek banget kalo lagi ngelamun !" dengan santainya
Adel ngomong
"hahaha...mulai lagi deh isengnya ! ga perlu ngelamun pun gw udah jelek Del !" jawab gw
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"nah lo, tambah jutek khan sekarang ! becanda ah To...." Adel tertawa kecil
"iya iya, gw juga tau kok kalo lo becanda...." gw jawab dengan singkat
"nah.....jadi ngelamunin siapa ?" tanya Adel lagi
"ga kok, ga ngelamunin siapa siapa" jawab gw lagi
"ah Anto ini...baru juga gw tinggal beberapa jam ! pasti ngelamunin gw khan ? " dengan PD nya Adel
ngomong
"ha ?" gw bengong
"kok tau sih lo kalo gw baru ngelamunin elo Del ?" tanya gw setengah becanda
"tau lah To ! Adel gitu loh...." jawab Adel santai
"jah, sok artis lo !" lanjut gw
"ye....biarin kali !" Adel tertawa lagi
"bahagia gw punya temen kost kaya elo To" kata Adel tiba tiba
"hah ? kenapa emangnya ?" tanya gw
"ya elo nya itu kocak banget, setiap kali gw bete kalo ketemu lo langsung ilang bete nya ! yang ada
cuma ketawa doang !" lanjut Adel
"yeeeeeee....emang lo kata gw ini pelawak kali ya ?" tanya gw ke Adel
"ada bakat kok To...hahaha" Adel pun tertawa terbahak bahak
"sial lo !" lanjut gw
"eh, kalo emang lo benerin pernah ngelamunin gw ! apaan sih yang lo lamunin To ?" tanya Adel
"hayahhhhhhhhh....pede amat lo nanya nya ! emang gw pernah ngelamunin elo ? yeeee !" jawab gw
"ah elo nih To ! jujur aja deh sama gw, sebagai cowo normal nih ya...." tanya Adel
"ehhh...tapi lo cowo normal khan ?" Adel memotong sendiri kalimatnya
"............dah terusin aja ! bawel !" lanjut gw
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"gini, sebagai cowo normal dan temen deket gw, apa sih yang lo liat dari gw To ? jujur ya
jawabnya.... !" tanya Adel
"mampus deh gw..." gw bingung mo jawab apaaan
"hmmmmm...." gw bergumam
"heh ! ayo jawab....ga pakai lama !" desaknya
"nah itu yang pertama ! elo itu BAWEL ! jelas !" kata gw
"udah...udah ayo lanjut ! yang berikutnya apalagi ?" tanyanya lagi
"hmmmm....opo maneh yo ?" logat jawa gw keluar
"yo opo...?" Adel terus mendesak
"Adel itu....cantik !" lanjut gw malu malu
"of course !" jawab dia dengan PD nya
"setttttttt ge er lo Del" kata gw
"udah, terus.......apalagi To ?" tanya Adel lagi
"udah...itu aja ! kesimpulan gw, loe itu bawel banget tapi sayang elo nya cantik !" jawab gw enteng
"eh kebalik ding, lo itu cantik tapi sayang lo bawel banget" gw meralat kata kata gw
"intinya tetep aja gw cantik khan To ?" Adel melanjutkan penyelidikannya
"iya iya, gw masih normal kok Del ! elo cantikkkkkkkkk banget deh buat gw ! Puas ?" jawab gw
"ga To....gw masih belum puas ! setelah lo ngeliat kalo gw itu cantik ! apa yang lo pengen dari gw
atau yang ada di pikiran lo ?" desaknya lagi
"huahhhhh....lo ini ye ! pertanyaanmu itu tidak bermutu !" jawab gw sambil tersenyum
"ayo jawab !" Adel mulai cubit cubit tangan gw
"eh eh...stop stop ! gw jawab gw jawab !" sergah gw
"gini Del, sebagai cowo normal nih ya ! awalnya jelas gw pasti bakalan naksir elo ! trus gw bakalan
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curi perhatian lo ! trus gw bakal ngelakuin apa yang lo sukain ! trus..." terang gw
"kalo lo udah dapetin gw ? apa yang bisa lo lakuin lagi buat gw To ?" potong Adel
"nah itu dia yang gw ga bisa jawab Del....kan gw belom pernah dapetin elo ... hahaha" asli jelek
banget ketawa gw saat ini
"jawab aja kali, santai aja ! marilah kita berandai andai..." lanjut Adel
"kalo gw dapetin elo ? .....ga kebayang deh kalo gw bisa dapetin elo Del" lanjut gw ga tau mo
ngomong apalagi, rasanya berat mau ngomong jujur
"wah, pasti elo bayangin yang aneh aneh ya ? liur lo udah mulai netes tuh....hahaha !" lanjut Adel
"eh ? keluar ya liur gw ? hahaha....tuh kan baru ngebayangin aja udah keluar liur nya !" gw balas
Adel dengan setengah becanda
"mungkin nafsu kali ya To kalo cowo liat gw ?" tiba tiba keluar pertanyaan itu dari mulut Adel
"ah ga juga Del, kalo otaknya isinya sampah mungkin iya. Nih buktinya gw engga !" kata gw dengan
PD nya
"bisa aja lo, emang otak lo bukan sampah juga isinya ? eh iya gw lupa ! otak lo tuh isinya ampas kopi
semua ya !
"hahahah....betul betul" gw ketawa denger perkataan Adel
"hahahaha" Adel pun ikutan tertawa
"eh Del, kenapa sih lo tiba tiba nanyain gitu ? ada masalah apakah dengan dirimu ?" tanya gw
"ga sih, ga tau aja deh To. Semenjak gw kuliah, kadang gw ngerasa aneh aja sih. Kok kayanya
pandangan matanya cowo cowo seakan menelanjangi gw ya ?" tanya Adel
"wuih....asik dong ?" jawab gw santai
"eh denger dulu dodol ! apalagi semenjak gosip tentang gw beredar di kampus ! urghhhh....parah
deh !" Adel mulai kesal
"ya dibikin nyantai aja kali Del !" lanjut gw
"iya sih, sekarang udah gw bikin santai ! tapi mental gw itu yang nge‐drop abis To !" lanjut Adel
"lo jadi suka minum juga gara gara itu ?" gw beraniin tanya ke Adel
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"kalo masalah minum sih mungkin lain To, gw emang mungkin dasarnya alcoholic ! tapi ringan, dan
gw bukan pemabuk aslinya !" jelas Adel
"gw minum karena emang gw suka dengan rasa minuman itu ! tapi terkadang malah jadi keterusan
saat gw banyak pikiran" Adel melanjutkan ceritanya
"emang lo ga suka minum ya To ?" tanya Adel
"ya suka aja sih Del, asal ga sering sering !" jawab gw santai
"hehehe....percaya deh To !" kata Adel
"tulit tulit tulit...." Handphone Adel berbunyi
"yah....batere gw abis To ! gw masuk kamar dulu ya, sekalian mo istirahat. Cape bener gw hari ini"
Adel berlalu meninggalkan gw
"hehehe ya udah sana tidur..." gw pun ikutan berlalu meninggalkan balkon menuju istana gw sendiri
To be Continued...ke PART XIX
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Part XIX
Saat ini gw hanya bisa menjadi seorang penonton setia, sebuah kemesraan yang sekarang mulai
membuat gw iri. Perasaan gw sekarang ini udah mulai berubah, ada rasa ngga pengen memiliki Adel,
ada rasa ngga pengen kehilangan Adel, ada rasa ingin terus disampingnya melihat tawa dan
candanya. Kalo dipikir pikir mungkin dulu gw pernah nyesel kenapa gw dilahirkan dengan tidak
guanteeengg dan tidak tajirrr hehe...
Nyali gw sendiri kadang ciut kalo ngeliat saingan saingan gw dalam ngerebutin Adel, dan mungkin
saat inilah yang paling berat....Ian !!!. Mungkin kalo istilah dalam nasi goreng... Ian itu Nasi goreng
komplit pake telur hehe, Ian benar benar nyaris sempurna dalam sikap dan perbuatan. Itu semua
bisa gw tau karena gw liat sendiri dan denger denger cerita dari Adel betapa dia men‐agung kan Ian.
Memang sudah sepatutnya dan sepantasnya mungkin ya ? Gw harus alihin mata gw sekarang ke
arah lain ! Ibarat mata Sauron yang selalu melihat dan mencari cincin yang dipakai Frodo, posisi gw
sekarang seperti Sauron ! yang selalu mencari dan melihat kemanapun Adel ada dan pergi !
"klik...." terdengar suara pintu Adel datang dari bawah dan membuka pintu.
"krieetttt...." gw buka sedikit pintu gw hanya untuk "mengintip"
"Hayo...Anto ngintip !" Adel seketika menoleh kearah pintu kamar gw
"denger aja lo del" teriak gw dari kamar
"iya jelas lah To , udah lama gw idup disini...hapal gw sama suara pintu lo !" Adel
"kenalin dong temennya Del, goda gw ke Adel" gw liat Adel dateng bersama seorang teman
wanitanya
"Yeeeee kenalan sendiri dong...dasar lo To !. Udah ah gw mo masuk kamar dolo !" Adel pun
menutup pintu kamarnya
Gw sendiri heran, secara ngga sadar gw bisa mengucapkan itu. Sebuah ungkapan godaan yang
selama ini hampir ga pernah terucap, gw bukan anti wanita, gw bukan anti sosial, gw ini cowo
normal yang cenderung pemalu terhadap satu makhluk yang bernama wanita.
"Thok Thok....."
"Del ?" Adel sudah berdiri di depan kamar gw beberapa saat kemudian
"Nih, katanya mau kenalan" kata Adel sambil nunjuk nunjuk cewe di belakangnya
"Yeeeee..Adel nih ngaco banget deh lo ! siapa juga yang mau kenalan.....engga kok mas !" cewe di
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belakang Adel langsung marahin Adel sambil cubit cubit...
"hah ?" gw cuman bisa bengong
"udah ah, ayuk kenalin nih temen kampus gw To. Namanya Wulan" lanjut Adel sambil geret tangan
Wulan
"parah lo Del, orangnya aja ga mo kenalan ama gw kok ! bener bener jahil ya lo !" jawab gw
"udah ayuk cepet, bawel !" kata Adel sambil melototin gw
"Anto...." gw sodorin tangan gw ke Wulan
"Wulan....! udah ah ayuk Del...malu maluin gw aja lo !" kata Wulan yang langsung menarik
tangannya setelah salaman dengan gw
"kok cuma gitu doang ? ga seru ah ! ngobrol dulu kek Lan !" kata Adel ke Wulan
"yey, abis elonya ngenalin ke orang pake maksa gitu..." jawab Wulan ketus
"maaf ya mas, tadinya saya diajak ke kamar mas karena mau disuruh bantuin ngangkatin barang
yang katanya harus diangkut berdua !" jelas si Wulan ke gw
"hah ? barang apaan Del ?" gw terheran heran
"Ya ngga ada barangnya lah To !, emang niat gw cuma mau ngenalin Wulan ke elo aja kok. Siapa
tau aja cocok kan ?" dengan santainya si Adel ngomong
"wah parah bener deh lo !" lanjut gw
"yey katanya tadi lo minta dikenalin !" balas Adel tak mau kalah
"becanda nonnn....becanda... !" lanjut gw
"udah yuk Del, laper nih...." ajak Wulan ke Adel
"yuk.." Adel mengiyakan ajakan si Wulan
"eh To, mo ikutan makan bareng kita ?" tawar Adel
"barusan aja makan gw Del ! eh gw nitip es teh aja ya !" jawab gw
"ok deh To, gw cabut dulu ya. Bye Antoooo....yuk Lan !" kata Adel sambil menarik tangan Wulan
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"pergi dulu mas...." Wulan pun berpamitan singkat dengan gw sebelum dirinya hilang karena ditarik
Adel
"ok..." jawab gw singkat
Akhirnya gw pun melanjutkan kegiatan gw bersama komputer tercintakuwww, dan ga kerasa satu
jam pun berlalu....
"nih eh teh pesenan lo !" Adel dengan tiba tiba buka pintu kamar gw
"oh makasih Del! " balas gw santai, padahal gw kaget setengah mati waktu dia buka pintu tiba tiba
"eh gimana Wulan To ? Oke ngga ?" tanya Adel sambil acung acungin jempolnya
"ga ah, masih oke ‐ an lo kok Del" jawab gw enteng dan setengah becanda
"hah ? beneran masih oke ‐ an gw To ?" tanya Adel
"iya, lo itu khan paling oke ! cantik nya OK ! tapi cerewet juga OK ! bawel juga OK ! usill ...." lanjut gw
tanpa melepas perhatian mata gw dari komputer
"sial lo ! udah ngga usah diterusin ! terus aja yang jelek jelek disebutin semua !" potong Adel
"hehe..." gw cuma tertawa kecil
"baru sibuk ngapain sih To ?" kata Adel sambil ngelirik layar monitor gw
"idihhhh....asik main game dia !!! sini sini gw gantiin....minggir minggir !" Adel dorong dorong bahu
gw , sehingga gw hampir terjatuh
"nah tuh pasti deh rese nya ! mulai nehhhhh......!" gw pun beranjak dari komputer gw
"hihi...udah minggir To !" Adel kini udah duduk dengan nyaman di singgasananya
"slurrrppp.....grrrooooooooook" terdengar suara sedotan terakhir es teh dari sedotan gw
"eh To, beneran lo ga tertarik sama Wulan ? kayanya Wulan tertarik tuh sama elo" kata Adel santai
"heh ? masa Del ? kok lo tau" bales gw dengan bloon'nya
"iya tadi kita ngobrol selama makan, kayanya dia banyak nanyain elo tuh To. Lo tinggal follow up aja
!" saran Adel
"yeeee....biarin deh, kalo jodoh khan ga kemana Del !" jawab gw ga kalah santai
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"kalo ngga pake usaha !ya jodoh lo bakal kemana mana lah To !" Adel membalas dengan sengit
"iya iya, ngalah deh gw" balas gw dengan harapan debat selesai
"kapan kapan kita jalan bareng ya To ?" pinta Adel lagi
"gampang deh Del..." jawab gw
Adel pun meneruskan bermain komputer, sementara gw memilih untuk tidur.......pegel banget
badan gw !
To Be Continued

Ke Part XX
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Part XX
Sekitar pukul setengah sembilan malam minggu ini, And I'm Still Here !!! And Alone !! Jadi
seorang penunggu kost...disaat yang lain pada menikmati indahnya mal ming. Gw hanya bisa
duduk di balkon sambil ngupi ngupi ( ngopi ngopi maksudnya ) ! sambil memainkan
beberapa lagu yang gw sendiri ga jelas kunci kunci gitarnya.
Kadang kalo difikir serasa nelangsa banget idup gw ini, idup gw cuma buat kuliah, makan,
bikin tugas,tidur, main billiard, ke warnet ! Rutinitas yang seakan tidak pernah berhenti
selama beberapa tahun terakhir ini !
"hamparan langit maha sempurna....bertahta bintang bintang angkasa, namun satu bintang
yang berpijar...teruntai turun menyapaku...." gw lagi nyanyiin lagu Mahadewi nya Padi di
balkon
".....ada tutur kata terucap, ada damai yang kurasakan ! bila sinarnya sentuh wajahku !
kesedihanku pun terhapuskan..." terdengar suara Adel datang dari arah tangga, melanjutkan
lirik lagu itu
"eh nyaut aja lo Del !" sapa gw ke Adel yang baru aja dateng
"hehe...Udah terusin aja jangan berenti !" kata Adel
"mo nyanyi lagu apa Del ?" tanya gw ke Adel
"apa aja deh To..." jawab Adel sambil duduk di sebelah gw
Akhirnya malem itu kita nyanyi nyanyi ga jelas di balkon itu sampe tengah malem. Kadang
ada nada nada yang ga pas, yang membuat kita berdua ketawa ketiwi sendiri. Bener bener
sempurna malem ini ! langit malam ciumbeluit yang biasanya tertutup awan mendung, hari
ini semua terbuka dengan lebar....langit malam ini benar benar bertahtakan bintang.
"jarang jarang banget suasana langitnya ya kaya gini To ?" tanya Adel
"iya, gw juga heran ! Tumben banget langit bisa bersih kaya gini !" jawab gw
"......"
"Ian ngajak gw tunangan To !" kata Adel tiba tiba
"hah ? bagus lah Del !" jawab gw
"ga tau deh To, gw masih ngerasa ga siap aja !" lanjut Adel
"ga siap kenapa Del ? bukannya elo udah cocok banget sama dia ya ?" gw tanya balik ke
Adel nya
"iya sih To, tapi masih aneh aja rasanya !" jawab Adel
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"aneh ? aneh kenapa ?" tanya gw lagi
"ga tau deh To........." tiba tiba Adel pun terdiam
"ya udah, lo pikirin dulu aja baik baik Del ! emang kapan ngajak tunangannya ?" tanya gw
"tadi waktu dinner...." jawab Adel
"bukaaannn...maksudnya mau tunangannya kapan ! dudud nih lo ... hehe!" gw berusaha
nyairin suasana
"ohh...dalam waktu deket ini dia sama keluarga nya mau nemuin keluarga gw di Jakarta"
jawab Adel
"oh..." hanya jawaban singkat yang bisa gw beri
"menurut lo gimana To ?" tanya Adel tiba tiba
"hah ? apaan ?" gw sedikit terhenyak dengan pertanyaan itu
"ya gimana menurut pendapat lo ?" tanya Adel
"kalo gw sih terima aja Del, baru tunangan ini kan !" jawab gw santai
"hmmmm gitu ya ? ...menurut lo tunangan itu apa sih To ?" tanya
"aduhhh jangan tanya masalah gituan kalo ama gw Del, bener bener masih cupu gw kalo
kaya gitu !" jawab gw
"yah elo ! udah jawab sekena lo aja !" desak dia
"apa ya....?" gw mikir sambil menerawang ke atas
"gini Del.....tunangan itu ibarat Down Payment (DP) ! nah elo itu sekarang udah di DP sama
si Ian" jawab gw sekenanya
"hahahahahah....." Adel pun tertawa terbahak bahak
"anto...............lucu banget dah elo ! emang gw baraaaaaaaaaang ! kaya kreditan aja, pake
Down Payment segala ! haha..." Adel masih menyisakan tawanya
"haha...gw juga ga tau mau jawab apa Del !" kata gw santai
"dasar lo ! .... " kata Adel sambil nempeleng kepala gw
"..........."
"hoaaaaaaaaaahemmmmm......gw ngantuk nih Del" dan gw pun menguap
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"yaaaaah....hari gini udah ngantuk ! ya udah ke kamar lo aja yuk To !" ajak Adel
"heh ! pasti mo main komputer neh ?" tanya gw curiga
"hehe...iya ! tau aja lo !" Adel pun beranjak duluan ke kamar gw dan kemudian gw
mengikutinya
"Udah sana lo tiduran aja To !" gw belum ngantuk, mo main komputer sampe pagi !" kata
Adel
"ya ya....udah hapal kok gw !" balas gw
"Eh iya To, dapet salam dari Wulan !" kata Adel lagi
"salam balik....!" gw potong kata kata Adel karena emang gw udah ngantuk banget
"ah...lo ini cuman gitu aja respon nya ! payah !" jawab Adel tanpa memalingkan mukanya
dari monitor komputer
"yaaaaaa ! salam balik plus cium, sekalian bilangin gw mimpiin dia tiap malem !!! udah
sekarang gw mo tidur !" lanjut gw
"yeeee ! ya udah sana tidur !" balas Adel ketus
"........."
Gw pun membalikkan badan gw ke arah dinding, memejamkan mata menuju dunia mimpi.....
"semoga bukan Wulan yang gw impiin malem ini, tapi elo Del" dalam hati gw sebelum
memejamkan mata.
To Be Continued.....ke PART XXI
ps: akhirnya udah setengah jalan.....
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Part XXI
"...........erghhhh..." perlahan gw buka mata gw pagi ini
".............."
".................."
"Adel........?" mata gw masih samar melihat
Adel tidur disamping gw !!!!!! What a ...... ! Dan secara ga sadar pula ternyata gw guling-in
Adel ! Dan seketika itu juga reflek gw langsung menjauh ! hahaha....tapi emang asli gw kira
guling ! Kok Adel nya juga ga kebangun ya gw gulingin ? , pasti tidur pagi / subuh nih anak !
Tapi yang gw heran, kenapa dia ga balik kamar nya ya ?
"Del....del...bangun Del..." gw berusaha bangunin Adel pelan pelan
"haaaaaaaaaa...." mata Adel terbuka sebentar, dan kemudian langsung tertutup lagi
"heh....del...pindah kamar lo sana !" bujuk gw
"............." ga ada jawaban dari Adel
"del..." gw tepuk tepuk bahunya
"grhhhhhhhh...." Adel tak bergeming
"ah udah ah biarin aja....lagian juga kayanya baru enak banget dia tidur !" dalam hati gw
Akhirnya gw pun bangun, langsung berdiri menuju kamar mandi untuk "buang sauh" dan
cuci muka !. Sekembalinya gw ke kamar langsung ngidupin komputer gw. Saat gw
menunggu loading windows, gw balikin badan gw perlahan.....gw lihat Adel tidur dengan
nyenyaknya di kasur gw. Rambutmu, wajahmu, tubuhmu.......sempurna ! Senyum dalam
tidurmu begitu menawan hati...
"adel adel.....gilak ! pengen banget sekarang ini gw pegang pipi lo ! trus cium lo !.....
gilaaaaa !" dalam hati gw
"gimana ya kalo gw cium dia ? kira kira dia marah ga ya ? berani ga ya ? berani ga ya ?
.....SETANNNNNNNNN" pikiran gw mulai ngaco
But i'm just a chicken shit ! gw terlalu penakut untuk melakukan itu ! gw terlalu alim untuk
melakukan semua hal itu ! rasa ga enak dan rasa sungkan masih terlalu banyak hinggap di
hati gw ! rasa sayang yang amat sangat terhadap Adel membuat urung niat gw !
Beberapa jam pun berlalu....
"tuuuut....." suara handphone Adel berbunyi
"huaahhhhhemmmmmm....." Adel pun kaget dan terbangun dari tidurnya
74

"idih siapa sih nelpon pagi pagi gini ?" Adel ngomong sendiri dengan mata terpejam sambil
mencari cari HP nya
"haloooooo...." suara Adel menjawab telpon nya
"eh udah jam 11 ya ? bentar gw mandi dulu....." masih suara Adel menelpon
"okay, bye" suara Adel menutup pembicaraan nya
"udah jam 11 ya To ? perasaan barusan aja gw tidur !" tanya Adel ke gw
"emang dasar kerbau lo !" jawab gw singkat,sambil asik memainkan game di komputer gw
"eh, kok lo ga tidur kamar lo del ?" tanya gw
"napa ! ga boleh ya ? ya udah deh...besok gw ga kesini lagi" jawab adel ketus
"idih...bangun tidur jadi sentimen gitu lo ! becanda non...gw cuma tanya ! kok tumben
tumbennya lo tidur di kamar gw !" jawab gw
"ngantuk banget tadi....tadinya udah ketiduran di depan komputer, trus kebangun dan males
mo balik ke kamar" terang Adel
"ngabisin jatah kasur gw aja lo !...." kata gw
"hehe...ga apa apa khan mas anto....? " tiba tiba Adel udah berdiri di belakang gw dengan
muka kusutnya ( tapi tetep aja cantik hehehe )
"ga apa apa deh, guling gw juga nambah satu kok Del" lanjut gw
"weeeeeeeee....kurang ajar ya lo ! gw dianggep guling ! udah ah gw mo mandi dulu ! mau
makan bareng Ian trus entar ngelanjutin tidur lagi ! hehe" Adel ngeluyur kamar sambil elus
pipi gw perlahan
"lama ga ? kalo ga lama gw nitip ! gw juga laper neh !" kata gw setengah berteriak ke Adel
yang udah keluar kamar gw
"ga To, udah santai aja entar gw bawain......." kata Adel
"nitip nasi ayammmmmmmmmmmmmm sama es teh........." teriak gw lagi
"klekkk...." terdengar suara pintu Adel
"Iyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......" Adel berteriak dari kamarnya
waktu berlalu dengan cepatnya, ngga kerasa Adel udah ke kamar gw lagi
"nih nasi ayam nya mas ! lima puluh rebu...." kata Adel sambil ngasih bungkusan ke gw
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"set....beli dimana nasi ayam nya 50 rebu ?" tanya gw
"hehe lima rebu kok..." jawab Adel
"bentar, nanggung nih !" lanjut gw
"ya udah entar aja gpp ! gw ke kamar dulu ya... !" kata Adel
"okay..." jawab gw
"eh iya To, besok kita nonton yuk ?" tawar Adel
"ogah ah..." potong gw
"harus mau pokoknya gw ga mau tau ! sama Ian sama wulan...."
"liat besok deh Del...." jawab gw lagi
"okay pokoknya besok pasti To...! udah ah...." Adel kembali menuju ke kamarnya
"nonton....ngapain lagi coba ? aneh aneh aja nih adel" dalam hati gw
"ah udah lah ngapain juga dipikirin" gw pun melanjutkan bermain komputer
To Be Continued....ke PART XXII
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Part XXII
Malem berikutnya gw pun dengan sangat terpaksa, ngikut nonton pilem bersama mereka !
Gw dan Adel dijemput Ian di kost, setelah itu baru kita jemput si Wulan di kost nya yang
letaknya ga jauh dari tempat gw. Asli gw hari ini bener bener ga pede abis ! Oh iya, gw
belum cerita tentang Wulan. Sedikit gw deskripsiin tentang Wulan dulu ya ! Wulan itu asli
dari Jakarta, berperawakan sedang untuk ukuran wanita. Berkulit kuning langsat dengan
rambut sebahu dan mempunyai wajah yang "lebih" dari sekedar manis untuk ukuran gw !
mungkin itu cukup kali ya....
Terus terang, untuk ukuran gw ! Wulan itu lebih dari sekedar "cukup", dan memang selama
ini gw perhatiin Adel's Gank di kampus itu isinya juga anak anak cantik semua...dan Wulan
salah satunya.
Masih sama seperti biasanya ! setiap jalan bareng Adel, pasti dia cukup jadi PP ( Pusat
Perhatian ) apalagi sekarang ditambah ada Wulan. Gw sendiri hanya bisa menjadi seorang
peng-ekor yang seakan numpang tenar di tengah aroma selebriti, dan itu kadang menjadi
beban yang sangat berlebihan buat gw.
Melanjutkan cerita diatas, setelah pulang nonton kita berempat
"Ian...To, gw jalan dulu bentar ya sama Wulan" kata Adel ke kita berdua
"mo kemana ? jangan lama lama ya...." kata Ian ke Adel
"jalan jalan muter mall aja kok" kata Adel
"ya udah, jangan lama lama ya" lanjut ian lagi
Kita berempat langsung makan di salah satu sudut mall sesaat setelah nonton, Adel dan
Wulan tampaknya masih ingin jalan jalan. Sementara Ian terlihat sedikit lelah dan memilih
untuk menunggu
"lo mau ikut mereka To ? ga apa apa kalo mo ikut...gw disini aja !" tanya Ian
"ga ah...gw disini aja ! gw juga males jalan jalan...." jawab gw
"oh ya udah deh, kebetulan ! disini aja nemenin gw...." kata Ian
"he eh..." lanjut gw
"kapan nih kita billiard lagi To? " tanya Ian
"gampang kalo billiard, gw siap kapanpun yan" jawab gw
"sip deh, kapan kapan kalo gw ada waktu luang kita billiard lagi ya !" tantang Ian
"okay...." jawab gw singkat
"eh yan, gw mo ngomong sesuatu sama elo nih....!" udah lama gw rencanain pertanyaan buat
Ian yang selama ini gw pendam
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"apa To ? tanya aja...." Ian memperhatikan gw
"hmmmm....ga penting sih sebenernya ! tentang Adel yan..." lanjut gw
"Adel ? kenapa sama Adel to ?" tanya Ian
"mmmmm...iya gw mo terus terang aja sama lo nih, sorry sebelumnya kalo bikin lo
tersinggung ya. Gw ga ada maksud apa apa.." jelas gw
"ga apa apa To...Ada apa ?" lanjut Ian
"hm...lo tau kalo Adel sering jalan makan bareng gw juga khan saat elo ngga ada ?" tanya
gw sedikit ragu ragu
"ohhhhh itu toh...tau lah To ! Adel selalu cerita ke gw semua yang dia lakuin...padahal gw
sendiri jujur ga pernah minta itu !" jawab Ian
"Adel juga sering cerita kalo dia sering main ke kamar lo juga, dan gw malah seneng Adel
punya temen kaya elo To" lanjut Ian lagi
"oh ya udah, sukur deh kalo emang Adel cerita. Soalnya kadang gw ga enak sama elo yan !"
gw mulai sedikit lega
"kemarin dia tidur di kamar lo juga si Adel cerita kok To....hehe ! iya khan ?" tanya Ian
sambil ketawa ke gw
"hah ? wahhhh....kalo yang itu sorry bener ya yan ! asli jadi ga enak nih kalo inget kejadian
itu! " terhenyak gw dengan pernyataan Ian
"duh santai aja To, gw percaya kok sama elo ! sama aja kaya gw percaya Adel !" lanjutnya
"wah beneran ga enak nih gw, sorry bener ya !" gw masih ngerasa ga enak ati
"hubungan khan akan lebih baik kalo saling jujur dan terbuka khan To ? itu yang mau gw
terapin ke hubungan gw ke Adel sekarang !" Ian mulai bercerita
"gw suka sama Adel To, dan gw mo serius sama dia...." lanjut Ian
"gw dukung deh yan..." gw meng-amini pernyataan Ian
"makasih To, dan kalo emang lo ga ngerasa keganggu Adel. Biarlah dia tetap menjadi
seperti itu, biarin aja dia mo main ke kamar lo ! mo tidur di kamar lo ! selama lo ga
keganggu dengan kehadiran dia, oke aja !" tegas Ian
"tapi kalo emang lo terganggu ya lo bilang langsung aja ke Adel, ga apa apa kok Adel ! dia
malah lebih suka orang jujur ke dia....lo pasti juga tau itu khan ?" tanya Ian
"gileeeeeeeeeee ini Ian....cowok macem apa dia ! entah gw harus bilang dia itu cowo yang
78

bener bener sempurna, atau harus gw bilang cowo bodoh ! tapi asli gw salut sama jawaban
dia !" dalam hati gw
"iyah, sedikit banyak gw tau sifat sifat Adel...." jawab gw
"ya udah pertahanin seperti itu aja To, jangan berubah...." lanjut Ian
"ok yan, sukses juga buat hubungan lo sama Adel ya !" tegas gw ke Ian
"makasih To, semoga lancar deh semuanya" kata Ian lagi
Beberapa saat kemudian Adel dan Wulan kembali dari jalan jalan. Kemudian kita berempat
langsung pulang, setelah mengantar Wulan kemudian Ian mengantar gw dan Adel balik ke
kost. Adel pun tampaknya sedikit lelah, sehingga dia memutuskan untuk langsung tidur dan
masuk ke kamarnya.
Gw sendiri masih menyempatkan untuk membuat secangkir kopi dan duduk menatap
gelapnya bukit Ciumbeluit dari balkon. Pandangan mata gw berusaha menembus gelap dan
hitamnya malam ini, sangat sulit dan sangat mustahil untuk melihatnya. Mungkin semustahil
jika gw mampu merebut hati Adel dari seorang Ian yang gw rasa begitu sempurna !
Hanya ampas kopi kini yang tersisa di cangkir gw, perlahan gw bangkit berdiri menatap pintu
kamar Adel....
"gw terperangkap ke dalam elo Del ! ....Tolongin gw biar bisa lepas dari elo ! " kata hati
kecil gw
Dan gw pun melangkah menuju kamar gw, dan gw tutup pintu kamar istana kesendirian
gw......
"klik...."
To Be Continue.....Ke Part XXIII yow....
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Part XXIII
Dan waktu berlalu, saat ini gw sedang deket dengan Wulan. Adel bener bener menjadi seorang
comblang yang hebat ! Provokasi ke Wulan berjalan dengan sempurna, begitu juga provokasi Adel
tentang Wulan ke gw ! Kalau dulu Wulan dateng ke kost untuk cariin Adel, sekarang keadaan sedikit
berubah....Wulan udah nyariin gw ! hehe...Pede bener gw ngomongnya !
Gw sendiri juga mulai berani jalan bareng Wulan, walaupun hanya sekedar makan atau nemenin ke
warnet buat nyariin tugas nya ! Tapi hubungan gw dengan Adel juga tidak berubah, sama seperti
biasanya ! masih makan bareng, jalan bareng, dan tidur bareng ( tidur tanpa tanda "kutip" ya !!! )
"To...." sapa Wulan
"eh Lan...duduk sini !" gw persilakan Wulan untuk duduk di sebelah gw di kursi balkon
Sekitar jam 8‐an malem tadi gw emang sms‐an sama Wulan, kata Wulan dia lagi bosen di kost nya
dan akhirnya gw suruh dia main ke kost gw karena emang gw juga baru ga ada kerjaan, dan ini sudah
berlangsung beberapa kali. Dan yang pasti tanpa ada Adel di kost !
"ga dingin Lan ?" tanya gw
"lumayan sih...To" jawab Wulan
"mau ngobrol di kamar gw aja ? sambil main komputer ?" tanya gw lagi ke Wulan
"ga usah deh To, disini aja dulu...entar kalo udah dingin banget baru di dalem" jawab Wulan
"gw bikinin minum dulu ya Lan..." tawar gw
"boleh deh To, makasih ya..." jawabnya
"okay bentar...." gw beranjak masuk ke kamar
GW bawa dua gelas kopi panas, satu untuk gw dan satulagi untuk Wulan...
"makasih To..." kata Wulan sambil menerima cangkir kopi nya
"sama sama..." balas gw singkat
"bener bener asik ya kost lo To ? pengen gw kost disini..." kata Wulan
"eh Adel pergi ya ? sampe lupa nanyain dia..." Wulan memotong pembicaraannya
"iyah sepertinya Lan, ga tau juga kemana...." jawab gw
80

"tadi gw sms juga ga dibales To" kata Wulan lagi
"ya udah biarin aja lah...entar juga pasti balik kandang kok Lan, gw udah hapal !" kata gw santai
"haha...kalian berdua tuh bener bener udah kaya sodaraan ya !" tegas Wulan
"waduh...kok gitu !" gw sedikit kaget
"beneran To, kayanya asik banget kalo ngeliatin lo berdua...!" Wulan meneruskan pembicaraannya
"kompak gila nya lo berdua...hahaha !" dan Wulan pun tertawa
"wogh....diatas sini emang kumpulan orang gila kok Lan...hahaha" gw tambahin pernyataan Wulan
"tapi beneran asik tuh kalian berdua, yang satu nya cablak, sementara yang satunya culun abis !"
lanjut Wulan
"yang culun siapa ? gw ya maksudnya..?" tanya gw
"nah itu nyadar...hahaha !" Wulan melanjutkan tawanya
"sial deh lo....." protes gw ke Wulan
"becanda To....becanda" Wulan pun menghentikan tawanya
"Kalo ga ada kerjaan, lo tiap hari cuma duduk duduk disini To ?" tanya Wulan
"iya, gw juga ga tau mau kemana lagi Lan " jawab gw
"tapi emang asik sih disini suasana sama pemandangannya ya ?" lanjutnya
"iya, makanya gw betah kost disini !" jawab gw
"betah karena pemandangan yang di luar atau pemandangan yang itu tuh ?" goda Wulan sambil
nunjuk kamar Adel
"hahahaha.....udah mati rasa kalo sama yang itu Lan !" gw menyangkal perasaan gw sendiri
"hahaha, kalo sama Adel aja lo mati rasa ! gimana sama yang lain To...hahahah " Wulan tertawa lagi
"hehe..." gw hanya bisa membalas tawa Wulan
"eh lo sendiri gimana Lan ? masih belum ada pandangan untuk punya cowo lagi ?" gw berani
81

beraniin ambil inisiatif bertanya
"pandangan ? hahaha....pertanyaan lo itu loh ! kacau !" Wulan membalas dengan tawa
Wulan memang tidak secantik Adel, tapi dia sendiri memiliki sebuah inner beauty menurut gw. Itu
semua terpancar dari wajah , senyum dan bahasa tubuhnya, kelakuan nya pun cenderung lebih
kalem dibandingkan Adel yang cenderung cablak. Memang setiap wanita mempunyai keistimewaan
sendiri sendiri, tergantung bagaimana dari cara kita melihat dan memahaminya.
"belum ada yang cocok juga To, susah cowo cowo sekarang!" Wulan melanjutkan kata katanya
"susah ? apa susahnya ?" selidik gw
"ya susah aja cari yang bener bener baik To..." balasnya
"ah masa sih Lan ?" timpal gw sok berlagak bego
"bener To, cuma pada mau enaknya aja cowo cowo jaman sekarang !" jawab Wulan
"hehe...." gw tertawa kecil
"cowo cakep banyak To diluar, tapi cari yang cakep dan baik itu yang susah !" tegas Wulan
"yeeee...kalo itu gw juga mau ! cantik,keibuan,baik hati, bersahaja dan mau sama gw ! Pasti gw mau
banget tuh Lan...hahaha" gw tertawa mendengar kata kata Wulan barusan
"eh gw banget tuh To ! yang lo bilang barusan itu....hahaha" dan Wulan tertawa lagi
"hahaha...." gw tertawa lagi
"ehhh bentar ya Lan, gw ada sms..." gw beranjak saat mendengar bunyi *Beeeep dari handphone di
kamar gw
"ya udah, sekalian aja ngobrolnya di kamar elo To" Wulan pun mengikuti gw ke kamar
"ya udah ayuk..." ajak gw
Ternyata itu hanya SMS dari salah satu saudara gw di Surabaya yang pengen nitip beliin jacket jeans
di cihampelas. Wulan pun sudah mem‐posisikan dirinya duduk bersandarkan dinding di atas kasur
gw.
"Mau main komputer Lan ?" tawar gw
"ga deh To, baru ga pengen main komputer gw ! lo aja kalo mau, gw liat aja....." kata Wulan
82

"ya wes, ngobrol disini aja kalo gitu sambil gitaran ya ! mau nyanyi nyanyi gak Lan ?" tawar gw lagi
ke Wulan
"serah lo aja To, gitaran juga ga apa apa !" jawabnya
Setelah itu kita berdua pun gitaran, hingga hampir tengah malam. Dan belum tampak terdengar
kedatangan Adel di kost, sementara Wulan sendiri pun menikmati obrolan nya bersama gw sambil
sesekali gw selingin main gitar. Banyak yang kita obrolin kali ini, tapi Wulan lebih cenderung ngobrol
ke arah cowo dan sifat sifatnya. Mungkin istilahnya "sedikit curhat".
"Eh To, udah jam setengah satu nih, gw balik dulu deh ya !" Wulan permisi pamit saat dia sadar udah
jam setengah satu pagi
"berani jalan sendirian Lan ?" gw tau kalau dia tadi jalan kaki kesini walaupun mungkin kost nya
sedikit agak jauh di atas ciumbeluit
"ya berani beraniin To, ga apa apa kok...." jawabnya
"hmmm....kalo lo mo tidur sini juga ga apa apa kok" serba salah gw mo ngomong apa
"ga deh To, makasih. Kapan kapan aja ya...." jawabnya lagi
"ya udah gini aja, gw anterin lo pulang ya ! tapi jalan kaki..gw ga ada motor soalnya ! mau minjem
anak bawah juga kayanya udah kemaleman, ga enak !" tawar gw
"udah ga apa apa To....sendiri aja gw" Wulan pun bangkit dari tempat tidur gw
"dah gw anterin aja Lan, yukk...." gw ambil dan pakai sweater yang gw gantungin di kapstock
belakang pintu kamar gw
"ya udah...makasih ya? yuk...." Wulan berjalan melewati pintu kamar gw
"klik..." gw tutup pintu kamar gw
Perjalanan pulang ke rumah Wulan pun gw laluin dengan banyak obrolan dan candaan ringan.
Sesampai di depan kost Wulan, gw pun bergegas untuk segera pamit pulang
"makasih ya To..." kata Wulan sesampainya di depan kostnya
"sama sama Lan...gw langsung balik ya ?" gw segera berpamitan
"iya deh, ati ati ya To" lanjut Wulan
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"iya....bye" kata gw
Belum sempat gw membalikkan badan, tiba tiba tangan Wulan langsung meraih tangan gw dengan
cepat
"To.............." Wulan berkata lirih
".............hmphhhhh"
dengan cepat Wulan mendekati gw dan saat gw tersadar ! bibir Wulan sudah menempel di bibir gw,
memagut lembut dengan mata terpejam. Seketika itu pula darah gw berdesir
"gilllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........................
.......!!!!!!!"
"........................."
Secara reflek pula gw balas ciuman Wulan dengan hangat, dan membalas genggaman tangan Wulan
yang mulai mengendur. Gw seakan ngga pengen saat ini berakhir dengan cepat....
"......................."
"makasih ya To...." Wulan pun berbalik dan melangkah cepat masuk ke kostnya
Gw disini hanya bisa tertegun dan takjub dengan kejadian barusan ! Tubuh gw serasa panas di
tengah dinginnya pagi, pikiran gw bener bener blank saat ini, bahkan hingga gw balik ke kost gw !
"brukkkkkkkkkkkkkkkk............" gw rebahkan diri gw di kasur kamar
"gileeeee.....my first kiss ! Ternyata begini rasanya...." dalam batin gw
Terus terang seumur umur gw pacaran baru kali ini gw ngerasain yang namanya kissing ! terakhir gw
pacaran waktu masih jaman Jadul ,SMA tepatnya. Mungkin itupun hanya sebatas pacaran pacaran
monyet doang, dan maksimal hanya pegangan tangan ! Kalau dipikir bener bener katro gw saat
ini.........
"..........Wulan...ga nyangka gw !" hati gw mulai berkecamuk
Wulan ! seorang yang selama ini gw anggap kalem ternyata.....!!! Asli takjub gw dengan keadaan
ini........Dan malam ini pula semua bayangan gw tentang Adel semuanya sirna, semua seakan
terhapus dari semua otak gw ! Kini berganti Wulan, Wulan dan Wulan.....Semua memory gw
berusaha mencari sosok Wulan yang tersisa di sempitnya celah otak gw!
"Gw dicintai....dan ternyata gw juga mulai jatuh cinta !" dalam hati gw
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Mata gw terpejam di pagi ini, tapi fikiran gw masih melayang ke arah Ciumbeluit atas, berusaha
menuju ke kamar Wulan dan berusaha menuju hatinya ! Rasanya ingin langsung gw SMS Wulan saat
ini, tapi jari jari gw terlalu kaku untuk memencet tombol HP.
"I'm just a chicken shit....."
To Be Continued.....ke PART XXIV
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Part XXIV
Keesokan paginya di kost gw...

"Tuuuuuuuuut.........tuuuuuuuuuuuuuT" handphone gw berdering
"Wulan....?" buru buru gw pencet tombol "Yes"
"halo Lan...?" sapa gw
"pagi To ! baru bangun ?" tanyanya
"iyah, kamu dimana Lan ?" balas gw
"masih di kost juga, entar makan siang bareng gw ya To ? mau ga ?" tanya Wulan lagi
"okay, jam berapa ? jam 12-an aja ya gw ke kost lo ?" gw tanya balik ke Wulan
"ga usah, gw aja yang turun kesana jam 12-an" balasnya
"oh, okay Lan gw tunggu ya !" sahut gw
"ya udah To, bye....." Wulan pun menutup teleponnya
Pagi ini rasanya indah banget, mimpi apa gw semalem ! dapet first kiss dari Wulan yang
seakan mustahil terjadi.
"To....!" Suara Adel dari depan kamar gw
"Masuk aja Del..." seru gw
"klik...." Adel membuka pintu kamar gw
"baru bangun To ?" tanya Adel sambil duduk di sebelah gw
"ho oh, semalem ngobrol sama si Wulan disini" jawab gw
"cieeeeeee, yang baru jatuh cinta" ejek Adel
"hehehe..." gw hanya bisa tertawa singkat
"ga sia sia dong usaha gw selama ini..." kata Adel lagi
"iya deh, serah elo mo ngomong apaan Del" balas gw
"yeeeee...bukannya bilang makasih !" Adel menggerutu
"iya iya, makasih Adelku sayang" gw mencoba mengalah
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"nah gitu dong ! hehehe....Jadi udah sejauh mana nih ?" tanya Adel lagi
"rahasia....." balas gw
"ah lo ini reseeeeeeeeeee ! ayo cerita ga !" Adel mulai lagi galak nya
"hahaha....sejauh mana ya ? hmmm....sini gw praktekin ke elo" sambil gw pegang kedua
bahunya mencoba menciumnya
"cupppppp.........." bibir Adel tiba tiba nyosor ke bibir gw dengan cepat
"udah kaya gitu belom ?" kata Adel dengan tanpa bersalah setelah melakukan itu
"gilaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lagiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii gwwwwww................" dalam hati gw
Walaupun cuma satu kecupan dari Adel ke bibir gw, tapi bener bener bikin gw gila ! Ini anak
bener bener ga tau aturan ! bener bener aliran liberal !
Gw sendiri awalnya cuma bermaksud becanda dengan Adel karena emang gw udah anggap
biasa hal seperti itu. Tapi yang kali ini bener bener diluar dugaan gw.
"nah lo malah bengong........." kata Adel saat gw kendurkan tangan gw dari kedua bahunya
"Del....jangan gitu dong. Gw jadi ga enak nih...." gw sedikit protes
"hehehe....sorry To, penasaran aja gw dari dulu pengen cium lo ! abis lo itu gemesin banget"
kata Adel lagi
"hah ? udah ah...nekat lo Del !" sambung gw
"emang...." balas Adel santai
"udah ah gw mo make komputer lo dulu !" Adel pun menyalakan komputer gw
"............" gw masih terbengong bengong diatas kasur gw
"Eh to, kalo lo udah dapetin Wulan, jangan dilepasin ya ! sayang banget kalo lepas, gw tau
dia itu baik banget soalnya !" kata Adel
"eh bener bener lo comblang sejati deh Del, kenapa sih lo niat banget comblangin gw sama
Wulan" selidik gw
"karena kalian berdua emang sepertinya cocok ! dan kalian berdua juga orang baik dan
sama sama ga punya pacar !" Adel menjelaskan sambil bermain komputer
"bisa aja jawaban lo Del, tapi makasih deh atas usahanya !" timpal gw
"hehehe, apa sih yang engga buat elo To" Adel membalas dengan cengengesan
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"dasar lo ! udah ah gw mo ke kamar mandi dulu..." gw keluar kamar sambil mengusap usap
rambut Adel
Siangnya Wulan pun datang, sementara gw dan Adel masih berduaan di dalam kamar yang
sengaja gw biarin terbuka itu.
"hai Del..." sapa Wulan yang melihat Adel lagi main komputer
"eh Lan sini masuk" lagak Adel seolah olah dia yang punya kamar
"masuk Lan...." pinta gw ke Wulan yang masih berdiri di batas pintu kamar
"eh...pada mau pergi ?" Adel mulai kerasa ngga enak dengan kehadiran Wulan
"mau makan siang Del, lo mo ikut ?" tanya gw ke Adel
"ga deh, kalian aja ! tar malah ganggu gw...." jawab Adel
"ikut aja yuk Del !" ajak Wulan
"ga ah Lan, bentar lagi gw juga janjian makan siang sama Ian" kata Adel
"atau mau barengan berempat aja Del ?" tanya Wulan
"ga ah, sendiri sendiri aja ! hehehe..." Adel tertawa sambil mengedipkan matanya ke Wulan
"ih apaan sih...." Wulan membalas kedipan Adel
"ya udah yuk, sekarang aja Lan !" gw udah bersiap dengan segenap dandanan gw se-keren
mungkin ( tapi tetep aja gw ga keren ! )
"yuk ! gw tinggal dulu ya Del !" kata Wulan
"ok, eh To gw pake komputer lo bentar lagi ya ? nanggung nih game..." pinta Adel
"anggep aja kamar gw Del hehehe...udah ga ada bedanya kamar lo sama kamar gw !" gw
balas Adel setengah becanda
"yeeee, nyindir lo ! udah sana pergi...." usir Adel
Gw dan Wulan pun siang itu jalan untuk sekedar makan siang, tapi gw sendiri udah
ngerencanain untuk menegaskan ke Wulan tentang kejadian semalam. Walaupun belum ada
kata "jadi", tetapi siang ini gw udah beraniin gandeng tangan Wulan selama perjalanan.
"Lan....?" tanya gw saat Wulan menghabiskan tegukan terakhir minum nya
"iya ? apa To ?" balas Wulan sambil menyeka bibir nya dengan tissue
"hmmm...langsung aja ya Lan ? mau ga lo jadi pacar gw ?" gw ngomong dengan perasaan
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dag dig dug
"hehe..." wulan tertawa kecil sambil melihat ke arah gw
"lo serius To ?" tanya Wulan lagi
"iya Lan, gw serius..." gw udah bingung banget karena terus terang gw bener bener buta cara
"nembak" cewe yang baik dan benar
"mmmm...." Wulan mengaduk aduk gelas es teh nya yang sudah kosong
"iya To, gw mau...." jawab Wulan singkat
"wuihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..........." langsung plonggggggg gw begitu denger jawaban
Wulan
"tapi jangan pernah berubah ya lo To, gw pengen jalan sama elo apa adanya !" tegas Wulan
"semoga ya Lan..." gw pun tersenyum memandang Wulan
Siang ini lebih terasa indah dari malam tadi, siang ini gw menemukan jawaban dari semua
pertanyaan yang bergejolak di hati gw seharian ini. Pandangan mata gw sekarang tertuju ke
makhluk manis di depan gw ! gw berjanji ga bakal kecewain dia yang udah mau nerima gw.
Dan mungkin inilah keajaiban itu ! Disaat gw ngerasa diri gw bukan apa apa, ternyata Wulan
mengubah semua itu.
To Be Continued ke Part XXV
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Part XXV
Hari indah gw pun berlanjut bersama Wulan, tapi semua itu tidak mengubah kehidupan dua kamar
kost. Adel dan gw tetap masih seperti dulu, banyak canda, banyak tawa dan banyak cerita. Memang
pada awalnya gw sendiri pengen menjaga jarak dengan Adel ! Tapi susah benerrrrrr !! Susah karena
mungkin jarak kamar kami hanya sejengkal sementara sikap Adel terhadap gw tetap tidak bisa
berubah dalam sekejap! Sementara dari Ian sendiri juga membebaskan segala kelakuan Adel.
Bahkan Adel semakin sering nginep di kamar gw sekarang.
Dan asliiii gw ngga enak sama Wulan ! Gw sendiri pernah cerita sama Wulan tentang kelakuan Adel
di kost gw, tapi tampaknya Wulan juga bisa memahami Adel. Dan hebatnya Wulan juga bersikap
santai terhadap semua itu. Bahkan pernah ada kejadian pagi pagi waktu Wulan dateng ke kost gw
secara tiba tiba, Wulan langsung buka pintu kamar gw, duduk di deket gw dan bangunin gw perlahan
"To....." panggil wulan perlahan
"........hmmm" gw masih berat banget untuk membuka mata
"To....." suara Wulan terdengar samar
"..............." terlihat Wulan samar ada di deket kaki gw
"hah........Lan.." gw langsung terbangun dengan kaget
"duh...kaget gw" Wulan pun tersentak
"mampus deh gw !.....Adel masih tidur disebelah gw" dalam batin gw
"Lan...tumben pagi pagi udah dateng !" sapa gw dengan perasaan gak enak
"iyah, pengen ngajak sarapan elo To" kata Wulan
"abis begadang semaleman bareng Adel ?" nada Wulan terdengar datar
"si Adel yang begadang main komputer tuh !" jelas gw ke Wulan
"ya udah ga apa apa ! yuk sarapan ! mau ga ?" ajak Wulan tanpa mempermasalahkan hal itu
"yuk, gw cuci muka dulu ya ?" seraya gw keluar dari selimut
"ga mandi sekalian aja ? ga apa apa kok aku tunggu !" jawabnya
"ga usah deh, nanti siang aja deh mandinya Lan " lanjut gw
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"Adel gw bangunin ya ?" tanya gw serba salah
"ga usah biarin aja, bobo nya baru enak banget tuh kayanya !" Wulan tersenyum melihat Adel
"ya udah gw cuci muka dulu ya ?" gw pun keluar kamar menuju ke kamar mandi
Selanjutnya kita berdua pun pergi sarapan dengan kondisi meninggalkan Adel yang masih terlarut
dalam dunia mimpinya.
"Lan, gw mo nanya sesuatu ya sama elo ? Tapi lo jawab jujur ya ?" gw mulai pembicaraan dengan
Wulan saat selesai sarapan
"apa To ?" Wulan menjawab singkat
"masalah Adel..." lanjut gw
"kenapa Adel ?" Wulan balik bertanya
"Ya yang kejadian tadi itu, gw ga enak bener sama elo Lan !" jawab gw sambil berusaha menjelaskan
"kenapa ? eh...apaan sih To ? kok jadi ga jelas tanyanya ? emang kenapa tadi ?" Wulan bingung
dengan pertanyaan gw
"masalah Adel sering tidur di kamar gw Lan !" gw berusaha menjelaskan jujur ke Wulan
"ohhh...itu ! ga apa apa sih To, abis mau digimanain lagi ? wong sifat nya dia udah kaya gitu !"
Wulan menjawab enteng
"sebenernya gw bener bener ga enak Lan kalo mau ngusir Adel dari kamar gw, dan gw ga sanggup !
lo yang bilang ke Adel ya ?" pinta gw
"emang lo belum pernah bilang ke dia tentang itu ?" Wulan balik bertanya
"udah sih Lan, tapi ngga secara langsung ! cuma gw sindir sindir aja si Adel nya" sekali lagi gw
mencoba memberi penjelasan yang sejujurnya ke Wulan
"Ga usah dipikirin deh To, ga apa apa ! Dulu Adel juga udah sering cerita ke gw kalo dia sering tidur
di kamar lo, dan dia nanya ke gw juga ! apakah dia masih boleh main ke kamar lo To?" Wulan
berusaha memberikan penjelasan rinci
"hah ? trus lo jawab apa ke Adel" gw penasaran dengan penjelasannya
"ya gw bilang ga apa apa ! gw bilang ke Adel kalo dia udah gw anggep kaya sodara sendiri, jadi ga
mungkin gw bisa jealous sama dia !" jelas Wulan lagi
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"jujur ke gw Lan, perasaan lo sendiri gimana ? itu beneran jujur jawaban lo ?" selidik gw
"iya To, beneran ga apa apa kok ! Lagian gw juga percaya sama lo kok To, lo juga ga mungkin ngapa
ngapain Adel khan ?" tanya Wulan dengan tersenyum
"fuihhhhhhhhhhhhhhh, Wulan bener bener pengertian ternyata ! Tapi gw juga sebenernya juga
salah ! Mungkin seharusnya gw harus lebih bisa ngejaga perasaan Wulan yang udah percaya ke gw"
fikir gw dalam hati
"Kalo emang lo keberatan, beneran gw bakal bilang ke Adel kok Lan ! gw juga pengen jaga perasaan
lo !" lanjut gw
"udah ah To ! khan udah gw bilang ga apa apa...hehe" Wulan tersenyum dengan manisnya
"Ian juga percaya sama Adel kan ? berarti gw juga harus percaya lo To ! Dan gw emang seratus
persen percaya elo !" Wulan balik bertanya ke gw
"kok lo tau kalo Ian percaya sama Adel ?" gw balik bertanya ke Wulan
"Adel pernah cerita kok ! waktu itu gw pernah tanya ke Adel, apakah Ian tau kalo dia itu deket
banget sama elo ?" jelas Wulan
"trus Adel bilang kalo dia itu selalu jujur ke Ian, dan Adel juga udah ngasih tau ke Ian bahwa dia
sering tidur di kamar lo !" lanjut Wulan
"emang awalnya gw kaget juga sih ! gw kira cuma sekali dua kali aja Adel tidur di kamar lo To ! Tapi
Adel juga selalu bilang ke gw kok To setelah dia tidur di kamar lo!" panjang lebar Wulan menjelaskan
"liat deh ! , entar siang khan pasti dia sms gw !" Wulan mengakhiri penjelasannya
"wah wah, gila ya ? eh yang gila sebenernya siapa sih ?" gw udah keabisan kata kata
"hahaha....semuanya kali To !" Wulan tertawa mendengar pertanyaan gw
"Tapi lo tolong jaga Adel sekalian ya To ! masih dalam masa peralihan tuh anak !" lanjutnya
"emang kenapa Lan ?" selidik gw
"ga, akhir akhir ini dia sering curhat ama gw masalah hubungannya dengan Ian, dan kok kayanya
dia depressed banget ya ?" Wulan balik bertanya ke gw
"hah ? depressed kenapa ? perasaan dianya masih biasa aja kelakuannya ! kalo cerita ke gw juga ga
pernah yang berat berat dan menyangkut Ian !" gw berusaha memberi jawaban ke Wulan
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"iya To, mungkin Adel nyaman ada di deket elo !" Wulan menjawab singkat
"hah ? maksudnya ?" gw makin penasaran
"gini....Adel pernah cerita kalau dia lagi di kost dan bersama lo, Dia bilang kalo dia nyaman sama lo
karena lo bisa bikin semua pikirannya hilang !" Wulan kembali memberi penjelasan
"awalnya emang sih gw sempet jealous waktu dia nyeritain itu ! gw fikir dia udah nyaman bersama
Ian selama ini !tapi kenapa masih harus ganggu elo To !" lanjut Wulan
"tapi terus gw mikir kenapa gw harus jealous, orang si Adel juga nyaman sama elo tidak ada maksud
lain khan ? gw sekarang malah bangga sama elo To, karena elo bisa jaga kepercayaan gw!" puji
Wulan sambil mengakhiri penjelasan nya dengan sebuah lesung pipit yang tersungging indah di
kedua pipinya
"wah, ga nyangka gw Lan ! awalnya gw pikir lo malah bakalan marah sama gw !" gw pun lega
denger penjelasan Wulan
"yeeeeee....buat apa marah mas Anto sayang....Tapi awalnya emang kaget juga sih tadi begitu buka
pintu kamar lo ! pikiran gw langsung aneh aneh begitu liat posisi tidur kalian hahaha..." Adel pun
tertawa
"hah ? emang posisi nya apaan ?" dengan malu malu gw bertanya
"ya gitu dehhhh.....hehehe" Wulan kembali tertawa
"hahaha...." gw juga tertawa, padahal aslinya gw ga enak ati denger penjelasannya ! emang apaan ya
tadi posisi yang diliat Wulan ?
"yuk balik To, bungkusin sekalian buat Adel ya !" pinta Adel ke gw saat akan membayar makanan
"oke...." gw pun memesan sebuah bungkusan lagi untuk Adel yang saat ini gw yakin masih juga
belom bangun di kamar gw !
"What a nice girl she is ( Wulan maksudnya !!!) ! dan betapa beruntungnya gw" itu pikiran yang
langsung terlintas di otak gw saat gw buka pintu kamar gw. Nampak Adel masih terbungkus rapi di
dalam selimutnya, saat ini betapa gw berharap bahwa di balik selimut itu bukanlah Adel tetapi
Wulan !!!
To Be Continue ke Part XXVI
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Part XXVI
Suatu malam gw bertemu dengan Adel yang sedang duduk di Balkon, gw sendiri baru balik dari jalan
bareng Wulan ke BSM. Pakaian Adel masih sangat rapih, tampaknya dia juga baru pulang entah
darimana !
"eh Del, jangan bengong !" seru gw ke Adel saat gw menapakan kaki gw di anak tangga teratas
"To, sini bentar deh...." panggil Adel
"apaan ?" gw duduk di sebelah Adel
"dah lo duduk dulu !" Adel beranjak dari tempat duduknya, dan tiba tiba dia berdiri di belakang
sambil kedua tangannya memegang pundak gw. Tangannya mulai memijit
"Duh pasti ada maunya nih..." saat jemari Adel mulai bergerak memijit kedua pundak gw
"Hehe...Tau aja lo ! Gini to....gw mau minta tolong sama lo boleh ga ?" pijitan Adel bener bener bikin
gw merinding saat ini
"tuh khan ada maunya ! udah gw kira...." gw berusaha melepaskan kedua tangan Adel dari pundak
gw ! tapi badan ini menolaknya !
"gini To, minggu depan lo ikut gw ke Jakarta ya ? Wulan juga...." pinta Adel
"ada acara apaan emangnya Del ?" tanya gw
"tunangan..." Adel menjawab singkat
"hah ? serius lo ?" gw balik bertanya ke dia
"iyalah ! masa gw ada tampang becanda sih !" jawab Adel dengan semangat
"ada ! banget ! tampang lo tuh tampang becandaan mulu ! ga ada serius seriusnya !" bales gw
sekenanya
"yeeeee, serius nih To sekarang ! bisa ya To ?" harap Adel
"tar deh gw liat jadwal gw dulu !" gw jawab dengan canda
"Plakkkk..." Adel memukul kepala gw pelan
"lagak lo sok sibuk !" kata Adel setelah memukul kepala gw
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"iya iya ! udah sekarang lanjutin aja pijitannya, enak bener ternyata pijitan lo Del, kenapa ga dari
dulu lo mijitin gw ! daripada main komputer, khan mending mijit gw !" gw mulai terbuai dengan
pijitannya
"nah lo keenakan dipijit gw kan ? eh enakan mana sama pijitan Wulan To" goda Adel
"rahasia...." jawab gw singkat
"yeeeeeeee....ah udah ah berenti aja pijitnya !" Adel menghentikan pijitannya
"hahaha...gitu aja ngambek ! udah lanjutin aja, jarang jarang lo mijitin gw !" pinta gw, padahal
emang gw belum pernah dipijitin Adel
"hehehe...siap komandan !" Adel tertawa pelan
"eh To....tapi beneran bisa ya minggu depan ? jangan sampai engga loh ! jangan kecewain gw
pokoknya !" tangan kanan Adel jewer kuping gw
"iya iya bawel...!" mata gw terpejam menikmati pijitan Adel
"makasih ya To.....*Cuuuppp*" Adel cium pipi kanan gw dari belakang
"dah Antooo.........gw mau tidur dulu ah, capek" Adel menghentikan pijitannya dan langsung berlari
masuk kamarnya
"aaaaa..." gw ngga sempet bilang apa apa, kalah cepet dengan lari Adel
"Adel ini sekarang nganggep gw apa ya ? kok dia sebegitunya ya sama gw ? kontak fisik seakan tidak
berarti buat dia ! apa dia ngga mikirin perasaan Wulan ya ? ah ga tau deh.....tambah pusing !" gw
mikir itu sambil mengambil sebatang rokok
Asap rokok gw hembuskan dari balkon malam ini, dan asap asap itu pun perlahan menghilang
ditelan angin malam yang bertiup dengan sangat lembut. Gw bertanya sendiri dalam hati gw
"To, secepat itukah kamu bisa melupakan bayang bayang Adel ? sepertinya baru kemarin sore dia
ada di hatimu ! sekarang dia sudah hampir pasti akan menjadi milik orang lain , mampukah kamu
merelakannya ?"
"Saat ini hatimu sedang kau isi dengan Wulan Wulan dan Wulan, tetapi disitu masih ada sebuah
virus yang bernama Adel ! mampukah kamu membersihkannya ? mampukah kamu melawan nya ?"
Gw matiin rokok gw yang tinggal sisa setengah batang, perlahan gw berjalan ke depan pintu kamar
Adel. Perlahan gw tarik gagang pintu kamarnya
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"Klik...."
"To....." Tampaknya Adel belum tidur
"ada apa ?" tanyanya melihatku ada di pintu kamarnya
"ga apa apa Del, boleh gw tidur kamar lo malem ini ?" tanya gw tanpa sungkan ke Adel
"sini masuk aja ? ada apa To ? lo belum ngantuk ya ?" tanya Adel yang kini sudah terduduk di
kasurnya
"pengen tidur sini aja Del, boleh kan ?" entah apa yang ada dipikiran gw sekarang ini
"boleh To...kenapa harus ga boleh ? lo juga bukan orang lain buat gw kok!" Adel tersenyum ke
arahku
"makasih Del..." gw merebahkan diri di atas karpet di sebelah kamar Adel
"keliatannya baru banyak pikiran lo To... ?" tanya Adel yang juga merebahkan dirinya di kasur
"ga Del, ga ada apa apa kok beneran ! gw baru males aja tidur di kamar gw sendiri" gw memberi
alasan
"lo tidur disini itu masih bisa diitung pake jari To hehehe.." Adel tertawa perlahan
"iya..." gw jawab singkat sambil gw perhatiin sekeliling kamar Adel
"ya udah ya, gw mau tidur dulu To....ngantuk banget" kata Adel lirih
"lo tidur duluan aja Del...." jawabku singkat
Suasana pun berubah menjadi sangat hening, gw memandang sekeliling kamar Adel dan mata gw
tertuju pada sebuah bingkai foto. Tampak Ian sedang memeluk mesra Adel disana, dan gw pandang
foto itu cukup lama. Angan ku pun melayang, jauh melayang....
"sebentar lagi dan ga lama lagi elo pasti pergi Del......gw ga mau kehilangan elo Del !"
"gw terlalu rapuh, gw lemah , gw keterlaluan ! gw egois ! gw serakah ! seharusnya gw ga boleh kaya
gini....kenapa gw sekarang mengharapkan elo lagi Del ? ga salah kalo emang lo seorang fenomenal
!"
"betapa jahatnya gw, mau menerima tapi tidak mau kehilangan.....!"
Gw ini orang Muna ! dulu gw hanya bisa berkata ikhlas...ikhlas...Tapi saat ini, saat gw tau bahwa gw
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benar benar akan kehilangannya semua berubah lagi 180 derajat....Gw kembali menjadi Anto yang
tergila gila akan Adel
To Be Continue ke PART XXVI
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Part XXVII
Dua hari sebelum hari pertunangan Adel, tampak kamar Adel sudah kosong. Iya ! Dia
memang sudah di Jakarta sekarang, dan sedang mempersiapkan pertunangan nya dengan Ian.
Gw dan Wulan berencana untuk berangkat ke Jakarta sore ini menggunakan kereta
Parahyangan. Tidak banyak bekal pakaian yang gw bawa, cukup seadanya.
"prittttttttttttttttttttttt..........." samar masih terdengar suara peluit dari petugas stasiun Bandung,
dan kereta pun mulai jalan perlahan
"......." gw hanya bisa memandang kosong dari sudut jendela
"........To" sapaan Wulan menghetikan lamunanku
"mau ?..." Wulan menawarkan makanan ringan yang dia bawa
"nanti aja Lan, makasih" gw tersenyum ke arah Wulan dan tampaknya dia tidak tahu kalo gw
lagi mikirin Adel saat ini
"To, entar kalo masih sempet ada waktu di Jakarta, elo nemenin gw beli sepatu ya ?" pinta
Wulan
"iya Lan, gw juga masih harus beli kaus kaki juga kok. Entar sekalian aja Lan" sambil gw
usap pipinya
"To, gw belum cerita ya ? beberapa hari yang lalu Adel curhat sambil nangis nangis ke gw"
lanjut Wulan
"hah ? apa yang di curhatin ? Ian ya ?" tanya gw
"bukan, masalah pertunangan nya kok To" jawabnya
"Adel masih ngerasa ga siap dengan semuanya, dia masih ngerasa kurang banget buat Ian.
Adel terlalu menganggap Ian sebagai sosok sempurna, sedangkan dia itu ngerasa jauh dari
sempurna !" jelas Wulan
"kenapa ya Adel kaya gitu ? kadang gw juga kasihan sama dia Lan. Kaya nya dia itu terlalu
penakut buat ngadepin masa depannya" sahut gw , berusaha menghakimi Adel saat ini
"mungkin juga ya To ? padahal Adel itu anak baik menurut gw, kasihan ya....?" kata Wulan
"cantik dan baik..." Wulan menambahkan
"Adel itu paket komplit ya Lan ?...heheh" gw memecahkan suasana pembicaraan serius di
dalam kereta
"haha...iya mungkin !" jawab Wulan terkekeh
"kalo Adel paket komplit ! gw paket apa To ?" tanya Wulan ke gw
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"deghhhhhhhhhh.....kena deh gw !" apa yang harus gw bilang sekarang
"lo itu apa ya ? hmmm..........." otak gw langsung bekerja mencari jawaban yang tepat
"hayooooooo....apaan ?" Wulan melirik gw dengan tersenyum
"lo itu paket Jumbo Lan...itu tuh yang kalo kita makan di KFC, yang sekali pesen dapet 5
ayam !" jawab gw jayus dan sekena-nya
"hahahah, lemak doang dong gw berarti To...." Wulan terbahak
"bukannn....hahaha, maksudnya di paket itu khan kumpulan dari berbagai bagian ayam, jadi
elo itu paket sempurna-nya...gitu" sambil gw pencet idung Wulan
"huaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.................. dilematis banget ngomongnya, pusing !
gw sayang sama Wulan juga.....! kenapa ga ada gabungan dari mereka berdua ya ? kenapa
gw ga bisa milih dua duanya ya ?" dalam hati gw
"bisa aja jawaban lo, dasar...." kata Wulan
"cuppppppppppppppp........" sebuah ciuman lagi dari Wulan mampir di pipi kiri gw
"udah ah gw mau tidur dulu To, cape dari tadi sibuk milihin baju...." Wulan pun
memejamkan matanya
Ini anak bener bener menyenangkan, mungkin hampir sama seperti Adel. walaupun gw
sendiri ga tau gimana Adel sebenernya, tapi yang jelas Wulan ini juga tipe cewe kisser ( kok
kesan nya malah bangga banget ya gw ), ga peduli dimanapun dan kapanpun pokoknya kalo
dia emang mau nyium ya langsung sosor aja. Awalnya bener bener risih gw, tapi lambat laun
gw mulai terbiasa dan mulai memahami karakternya. Buat Wulan, mungkin itu hanyalah
sebuah ungkapan sayang yang bisa dia perlihatkan secara langsung ke gw, disamping
perhatiannya ke gw.
"......." gw belai rambut Wulan perlahan saat dia sudah tertidur lelap
"................." sama sekali ga ada kata yang bisa terungkap saat ini, kecantikan Wulan begitu
nyata terasa
"Lan....gw sayang lo, mungkin suatu saat kalo gw bisa dapetin Adel...gw juga ngerasa ga
bisa kehilangan lo Lan !" fikirku egois
".................." Wulan bersandar di pundakku saat gw elus lagi rambut indahnya
"makasih buat semuanya ya Lan ? makasih udah mau sayangin gw dengan tulus...." sambil
gw genggam erat tangannya di tengah samar deru laju kereta
Malam harinya kita berdua tiba di Gambir, dan langsung menuju ke kediaman Adel. Gw
sendiri baru pertama kali ini datang ke rumah Adel di Jakarta, sedangkan Wulan memang
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sudah pernah sekali main kesana.
"ting tong...." gw pencet bel yang ada di pintu pagar rumah Adel yang terletak di bilangan
Pondok Indah
"...........klek..." suara pintu rumah dibuka
"aaaaaaaaaaaaaaa..............................Lannn nnnnnnn ! Antooooooooooooooo...." Adel
berteriak kegirangan dengan kedatangan kami
"duh semangat banget lo Del" kata Wulan
"hehehe...." gw hanya bisa menimpali dengan tawa
"yuk masuk..." Adel sendiri yang membukakan pintu gerbangnya
"sini yuk Lan !" Adel menggandeng Wulan masuk ke dalam rumahnya
"pah, ini Wulan yang dulu pernah kesini. Dan ini Anto temen kost Adel di Bandung" Adel
memperkenalkan kami dengan ayahnya
"hai, gimana kabar kalian ? cape ya ? silakan istirahat dulu deh, tuh udah disiapin
kamarnya" sapa ayah Adel ramah
"makasih om.." jawabku singkat
"Bi, tolong mereka dianterin ke kamarnya ya ?" kata Adel ke seorang bibi bibi pembantu
rumah tangga mereka
"iya mbak..." jawab bibi itu
"bentar aku tinggal dulu, nanti aku susul ke kamar kalian" Adel mohon pamit karena ada
urusan
Kita berdua pun diantarkan ke sebuah kamar, dan awalnya gw bingung juga kenapa gw
dikasih sekamar bareng Wulan. Karena terus terang gw juga ga enak kalo diliat orang, tapi
emang mungkin itulah Adel. Sepertinya dia memang sengaja meng"kamar"kan kita berdua
"klik........." Adel membuka pintu kamar gw dan Wulan
"hayooo baru pada ngapain....?" Adel main selonong ke dalem kamar
"ini anak emang ga kebiasaan pake ketuk pintu dulu ya ?" protes gw ke Adel
"maaf komandan, kadang inget kadang lupa hihi..." jawab Adel seenaknya
"pasti kebiasaan di kost ya ?" Wulan menimpali
"iya nih Lan, si selonong girl" gw pun mengiyakan jawaban Wulan
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"udah udah ga usah dibahas hehe...." Adel tertawa kecil
"eh gw sekamar sama Wulan nih ?" gw bertanya meminta penjelasan Adel
"iya, atau kalian mau sekamar ama gw ?" Adel balik bertanya
"sama aja lah kalo gitu dodol nih lo" protes gw
"udah ga apa apa lah kalian sekamar ini ! biar tambah deket...hihi" Gw rasa fikiran Adel
udah mulai ngeres nih
Gw lihat Wulan hanya bisa senyam senyum keki ketika Adel ngedipin mata ke arahnya.
Wuih, gila nih mereka berdua sepertinya udah expert ya ?
"dijaga baik baik ya mas Anto nya malem ini Lan....." Adel menyindir Wulan
"iya Del, nanti malam full service deh....hahahah" Wulan pun tertawa mendengar sindiran
Adel
"hahahahha......" Adel pun ikutan tertawa
"......................" gw cuma bisa diem ! Asli cupu banget gw......
"gw servis ngorok semaleman entar malem To, lo betah betahin aja ya....hahaha" Wulan
becanda jayussss
"duh, kok malah servis ngorok sih....hahaha, udah ah Lan kalo ama lo ngomongnya pasti
entar jadi nya yang engga engga!" protes Adel ke Wulan
"yeeee...elo duluan juga yang mulai. Eh Ian disini ga ?" tanya Wulan
"ngga lah, dia ya di rumahnya ! makanya gw kesepian nih, untung aja kalian dateng.
Sekarang jadi rame lagi deh" Adel tersenyum gembira
".........." asli gw speechless mau menimpali obrolan mereka berdua, gw cuma bisa bengong
ngeliatin mereka.
"Abis ini makan dulu ya ? udah disiapin ama bibi di meja makan tuh. Gw tunggu disana ya
?" pinta Adel sambil permisi keluar
"iya, kita bersih bersih bentar !" jawab Wulan singkat
"klik......" dan pintu pun ditutup
"bregggggghhhhhhhhhhhhh....." Wulan menelungkup-kan dirinya di kasur springbed yang
cukup besar untuk ukuran gw dan Wulan
"cape Lan ?" tanya gw ke dia
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"pegel aja nih punggung To" jawab Wulan
"sini gw pijitin" tangan gw pun langsung memijit punggung nya
"makasih ya To...." jawabnya lagi
"........" Wulan tampak terbuai dalam pijitan gw, dan beberapa saat kemudian dia membalikan
badan dan langsung duduk
"udah yuk, makan dulu. Entar Adel malah nungguin" Wulan pun beranjak berdiri
"eh bentar bentar....." "Cupppppppppppppp......" Kali ini ciuman Wulan mendarat lagi
dengan hangat di bibir gw
"yuk say...." Wulan menarik tangan gw ,setelah kissing beberapa saat
"yuk..." gw pun beranjak keluar kamar bersama Wulan
Hanya kami berdua yang makan di meja makan malam ini, Adel dan ayahnya sudah makan
dari tadi dan memang mempersilakan kami untuk menikmati hidangan ala kadarnya. Gw
pandangi sekeliling rumah Adel, beneran anak orang kaya ternyata si Adel. Terlihat dari
besarnya rumah dan isi perabotan rumahnya. Di sebuah sudut sisi rumahnya terlihat foto
almarhum mamanya Adel. Terlihat juga foto komplit mereka sekeluarga.
"gileeeeee....jauh bener gw kalo sama Adel" dalam hati gw
"tapi sejauh apapun kekayaan gw sama Adel, gw tetep yakin bahwa mereka sekeluarga
adalah keluarga yang bersahaja. Tidak memandang rendah mana yang miskin dan mana
yang kaya. Dan itu tampak sekali dari sikap Adel selama ini ke gw, dia tau kalo gw cuma
berasal dari keluarga pas pasan tapi ternyata dia mau berteman dengan gw. Sebuah
pembelajaran yang sangat baik yang diberikan oleh orang tua Adel selama ini, walaupun
mungkin Adel sendiri lebih menjadi seseorang yang "liberal" di dalam hidupnya." batin gw
berusaha memberikan penjelasan
Selesai makan malam, gw sempet bercanda ria di ruang tamu bersama Adel dan Wulan
sambil melihat Televisi, kemudian "perang canda" nya berlanjut di kamar kami. Yang awal
rencana Adel mau bikin kita sekamar, alhasil malam ini kita malah tidur sekamar
bertiga....hehehe
To Be Continue....Ke PART XXVIII
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Part XXVIII
Gw terbangun sekitar jam 5 pagi hari ini, gw lihat Adel dan Wulan masih terlelap disamping
gw. Betapa gw pengen kehidupan gw setiap hari seperti ini, bersama dua orang yang gw
sayangin. Gw belai rambut Wulan perlahan, betapa gw sangat sayang dia. Kemudian gw tatap
wajah Adel perlahan, sejenak gw sadar dialah cinta gw, sebuah cinta yang ngga mungkin bisa
gw ungkapin dengan kata kata.
"To...udah bangun ?" jam berapa sih sekarang ?" tanya Wulan perlahan menatapku
"masih jam 5 Lan, udah bobo aja lagi..istirahat" seraya gw belai rambutnya perlahan
"....." Wulan memelukku dadaku erat
"........." gw belai belai rambutnya hingga dia tertidur kembali
"maafin gw ya Lan..." hanya itu yang bisa kuungkapkan dalam hati gw saat ini
Terangnya lampu di kamar ini tetap tidak akan pernah bisa menerangi hati gw, saat ini hati
gw masih terlalu gelap untuk memahami apa itu arti cinta. Sebuah pencarian cinta yang
berujung di sebuah jalan yang bercabang, entah mana yang harus gw pilih ? Di salah satu
jalan sudah tampak ujungnya, sementara di cabang yang lain masih tampak gelap gulita.
".....thok thok" suara pintu kamar diketuk dari luar
"sebentar...." buru buru gw bukain pintu kamar
"mbak Adel tidur disini mas ?" ternyata bibi yang mencari Adel
"iya, masih tidur itu Bi...." sambil gw tunjuk ke arah Adel dan Wulan tidur
"loh kok malah bobo disini, maaf ya mas jadi sempit kasurnya" bibi itu meminta maaf
"ga apa apa kok bi, kasurnya juga besar. Cukup untuk bertiga kok" jelasku
"tolong mbak Adel dibangunin ya mas, udah ada janjian sama salon katanya kemarin" pinta
bibi
"iya, sebentar lagi saya bangunin bi" jawabku
"makasih mas..." bibi pun pergi meninggalkan gw
Gw berjalan pelan ke arah kasur, perlahan gw bersimpuh di dekat kasur. Gw tepuk bahu Adel
perlahan, dan sejenak mata Adel terbuka dan memandang ke arahku
"To...." kata Adel lirih
"dicari bibi Del, katanya lo ada janjian sama orang pagi ini" bisikku perlahan
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"oh...iyah" Adel memejamkan matanya kembali
"Del...." gw tepuk lagi bahunya
".............." mata Adel kembali terbuka, kali ini menatapku tajam dengan matanya yang masih
merah
Pandangan matanya begitu lain kali ini, pandangan mata yang aneh. gw benar benar sudah
hampir memahami pandangan mata Adel selama ini. Gw bisa tau dari matanya, saat dia
sedang sedih, saat dia sedang senang, saat dia sedang sakit, saat dia.....Ah pokoknya gw tau
itu !
Entah apa kesimpulan gw saat menatap pandangan mata Adel kali ini, yang gw rasain hanya
pandangan kosong. Seperti ada rasa kebingungan dalam mata-nya, rasa bimbang, dan
sepertinya dia semakin tertekan.
"To....?" Adel berkata lirih memanggilku
"iya Del" jawabku perlahan
"hari apa sekarang ?" tanyanya
"hari jumat Del...." jawab gw lagi
"cepet banget ya, udah hari jumat aja..." sambung Adel
"emang kenapa Del ?" gw masih bersimpuh di dekat Adel
"ga apa apa To..." Adel kini duduk terbangun
"ya udah, ditungguin bibi tuh. Entar lo malah kesiangan lagi" pintaku ke Adel
"bentar...." jawabnya sambil memberikan selimutnya ke tubuh Wulan di sampingnya
"Wulan cantik ya To ?" Adel memandang Wulan yang masih lelap tertidur
"......." ngga ada jawaban dari gw
"lo bener sayang sama dia kan ?" tanya nya
"iya..." hanya anggukan kecil yang gw berikan
".........." senyuman kecil Adel tersungging di wajahnya
"jaga dia baik baik ya ? ga salah selama ini gw berusaha supaya kalian jadian !" Adel
mengatakan itu sambil melihat gw dan Wulan
"iya Del, elo juga baik baik ya sama Ian" hanya itu yang bisa gw katakan ke Adel saat ini
"iya To, makasih ya. Udah gw mau keluar dulu ya..." Adel berdiri dan melangkah keluar
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"sama sama Del..." jawabku sambil mengantar Adel menuju pintu kamar
Kutatap lagi wajah Wulan dari kejauhan, gw dan Wulan bisa jadi atas usaha Adel selama ini.
Dan gw harus menghargai itu semua, seandainya saat ini gw boleh bertanya kepada yang
diatas, inikah takdir gw ? kadang banyak pertanyaan muncul di benak gw. Apa gw jadian
dengan Wulan ini bener bener gara gara Adel ? apa jadinya gw sekarang kalo ga ada Adel ?
dimana gw sekarang kalo gw ga kenal Adel ? sama siapa Wulan sekarang jika seandainya dia
tidak jadian gw ? Semua pertanyaan itu serasa muter muter di otak gw, tapi semakin gw
berusaha mencari jawabannya, semakin terpuruk gw dalam ketidak pastian.
"To.....bangun To" perlahan gw rasakan usapan tangan Wulan di pipiku
"Lan...." gw buka mata gw perlahan
"yuk bangun, udah jam delapan. Nanti jam sembilan mau diajak Adel sarapan diluar. Lo
mandi dulu gih" pinta Wulan ke gw yang masih setengah sadar
"hmmmh...." ternyata gw tertidur lagi
"lo udah mandi Lan ?" tanya gw
"udah barusan To....yuk bangun" Wulan menarik tangan gw
".........." gw pun terduduk di tempat tidur
"itu anduknya udah disiapin" lanjut Wulan
"iya, makasih Lan" gw pun mengambil handuk dan segera menuju ke kamar mandi yang
letaknya juga ada di dalam kamar itu
Pagi itu Adel kembali ke rumah bersama Ian sekitar pukul sembilan dan langsung mengajak
kami sarapan di luar. Saat kami sedang sarapan pagi, gw sedikit mencuri pandang ke Ian dan
Adel, seakan gw ga percaya ini bakal terjadi, Sempat gw mikir omongan Adel saat gw
bangunin tadi pagi. Betapa cepatnya hari hari berlalu, betapa cepatnya usia kita bertambah,
dan betapa kita selalu berharap dapat memutar waktu kembali kebelakang.
Keesokan sorenya, Adel meminta Wulan untuk make up dan fitting baju untuk acara resmi
tunangan nya, gw sendiri sempat heran dengan susunan acara yang secara ga sengaja gw baca
tadi pagi menempel di dinding dekat ruang makan. Gw pikir ini hanyalah pertunangan biasa,
tapi gw salah...tampaknya ini akan dirayakan secara besar besaran dan terkesan megah.
"To....sini Deh" panggil Adel dari depan kamarnya
"apa Del ?" tanya gw yang saat itu sedang membaca koran di ruang tamu
"sini, liat Wulan dulu bentar..." pintanya lagi
".........." gw pun beranjak menuju kamar Adel
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"gimana ? cantik ngga ?" tanya Adel sambil menunjuk Wulan yang saat itu sudah selesai di
make-up dan didandani
"huahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh......" takjub gw ngeliat Wulan saat itu
"cantik...." jawabku sambil tersenyum ke Wulan
".........." Wulan pun menanggapi dengan senyuman kecil di bibir
"iya, gw aja sampe heran....cantik banget ini temen gw" Adel melihat ke arah Wulan
"ah elo Del bisa aja" sanggah Wulan
"yeeee....beneran nonnn...beda banget deh elo !" sambung Adel
Tapi kali ini Wulan memang beda, bener bener cantik dan beda dalam polesan make up dan
dandanannya. Dia terlihat anggun dalam balutan kebaya modern yang dia kenakan saat ini.
"loh kok malah bengong...." tegur Wulan membuyarkan lamunanku
"tuh iler dibersihin dulu To" canda Adel
"inget ya To yang gw omongin tadi pagi !" Adel mengedipkan matanya ke gw dan pergi
meninggalkan kami

To Be Continued ke PART XXIX
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Part XXIX
Pertunangan Adel pun dilangsungkan dengan sangat meriah dan sangat indah, beragam acara
tersaji. Acara pertunangan sendiri dibuat semi‐formal, dengan perpaduan gaya jawa dan modern.
Dilanjutkan malamnya dengan acara puncak dengan sebuah pesta kebun yang meriah.
Adel terlihat bahagia disana, begitu juga dengan Ian dan semoga begitu adanya. Sementara di satu
sisi Wulan terlihat begitu sibuk menyapa beberapa tamu dan juga teman teman Adel yang juga
diundang dari Bandung.
Gw sendiri hanya sebagai penikmat pesta ini, pesta seseorang yang sudah menjadi bagian hidup gw
selama beberapa tahun belakangan ini. Dan setelah melihat kemegahan pertunangan ini, gw pun
semakin yakin akan keseriusan Ian terhadap Adel. Terlebih Ian juga sudah mempunyai cukup modal
untuk mencintai seorang Adel, modal materi, modal kedewasaan, dan modal cinta yang tulus untuk
dapat membawa Adel ke tingkat hubungan lebih tinggi.
Sekembalinya gw di istana gw di ciumbeluit, suasana sepertinya begitu berbeda. Adel sendiri tidak
langsung pulang ke Bandung, dan selama Adel masih di Jakarta suasana di kost gw kali ini begitu lain,
begitu sepi tanpa kehadirannya. Satu satunya pembunuh sepi gw hanyalah Wulan, yang bisa
memberi nuansa baru dalam kamar kost gw selama Adel tidak ada.
"thuk thuk thuk...." terdengar suara langkah dari arah tangga
"Adel..." batin gw, hapal banget gw sama ciri khas suara langkah Adel menaiki tangga
"........." gw buka pintu kamar dan gw keluar
"Nah bener kan, udah gw duga pasti udah lo sambut...." kata Adel sesampai balkon
"ge er aja lo, siapa tau maling !" sahut gw
"Yee... ! mana ada maling !, lagian mo maling apaan di atas sini" Kata Adel sambil meletakkan tas
punggungnya di kursi
"satu satunya berharga di atas sini ya paling cuma komputer lo doang To" lanjutnya
"yeeeeee.......komputer jadul gitu dibilang berharga" timpal gw
"berharga banget kali, kalo ga ada komputer lo bisa mati garing gw diatas sini...hehe" Adel terkekeh
"emang dasar muka komputer kok elo..hehe" gw pun bersandar di dinding balkon sambil menyulut
rokok
"cape Del ?" tanya gw singkat
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"hu uh" Adel pun menjawab singkat
"remuk redam nih badan gw To...." Adel menambahi
"iya lah, wong ya acaranya padet kaya gitu !" sahut gw
"sini To, pijitin gw..." Adel menepuk kedua bahunya
".........." gw pun mendekati Adel dan memikit kedua pundaknya, mencoba mengurangi rasa lelahnya
"makasih To..." Adel memandang jauh ke depan
"kapan kita kesana To ? dulu gw udah pernah bilang sama lo kalo mau kesana kan?" sambil
menunjuk bukit di seberang lembah
"udah...." jawab gw singkat
"kapan kapan kita kesana ya To, penasaran gw ada apaan disana.." pinta Adel
"iya iya..." pijatin gw arahkan ke kepala Adel, gw pijit dia perlahan di atas kedua telinganya.
".......kapan kapan ya To....!" sahutnya sambil memejamkan mata
"iya..." jawab gw lagi
"gimana kabar Wulan ?" tanya nya
"baik kok Del, kemarin aja setelah dari Jakarta emang sedikit flu. Tapi sekarang udah sembuh"
jelasku
"kacian si Wulan...jadi ikut kecapekan gitu kaya nya" Adel menimpali
"hehe..." gw tertawa singkat
"Ian udah di Bandung Del ?" tanyaku
"masih di Jakarta To..masih ada urusan dia" jawabnya
"calon jadi orang sukses si Ian itu Del " gw mencoba menambahkan
"amin deh To, doain aja" kata Adel
"udah ada rencana kapan nikah Del ?" tanya gw lagi
108

"udah sih, tapi mungkin masih agak lama To. Ian juga sepertinya masih mau nerusin S2 di luar negri"
jawabnya
"ohhhhh..." hanya jawaban itu yang keluar dari mulut gw
"lo sendiri kapan nih To ?, jangan kelamaan sama Wulan loh, langsung aja di DP....haha" Adel
tertawa sendiri
"nyari modal dulu Del, ga buru buru kok" jawabku
"modal buat apa ? nikah ? khan udah ada To...." timpalnya
"kalian berdua kan udah sama sama suka, nah itu aja modalnya" lanjutnya lagi
"ye...lo ngomong sih enak. Kenyataan nya buat ngejalanin nya itu yang susah Del" gw protes dengan
pernyataan Adel
"lo sendiri aja bimbang gitu mau tunangan, kok malah nyuruh gw cepet cepet" ejek gw ke Adel
"yeeee beda To keadaannya..." Adel menyanggah perkataan gw
"beda apanya coba ? udah sama sama suka juga kan ?" gw mulai mencecar Adel
"iya sama sama suka, tapi beda To..." jawab Adel
"beda dimananya coba ?" desak gw
"hmmm....ah tau ah ! pokoknya beda aja kasus nya !" Adel menghindar untuk menjawabnya
Tampaknya Adel masih terlalu tertutup dalam masalah ini, masih ada yang disembunyikan dalam
hatinya. Apakah gerangan ? gw sendiri tidak bisa menebaknya....
"Del balik sini, liat gw" seru gw ke Adel
"......kenapa To" Adel menatap mata gw
"Del, gini ya...gw kenal lo udah cukup lama. Dan gw sedikit banyak tau lo, gw cuma minta sama lo
satu hal aja Del. Serius ke hubungan lo yang sekarang ya !" seru gw ke Adel saat itu
Untuk pertama kalinya gw berani jujur ke Adel, dan untuk pertama kalinya pula gw berani
memerintah nya ! Gw sekarang beda ! Jadi beda karena tekanan yang amat besar terhadap perasaan
gw sendiri.
"iya To..." Adel menjawab singkat
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"makasih ya To...." Adel mulai menangis
"udah jangan nangis ah, sini...." gw peluk Adel
"......." Dipelukan gw dia menangis
"udah, jangan nangis Del...." gw usap punggung Adel perlahan
".........gw ke kamar gw dulu ya To" dengan menangis Adel melepaskan pelukannya, mengambil tas
dan buru buru masuk ke kamarnya
"klik....." pintu kamarnya pun ditutup
Inilah pertama kali gw memeluk Adel, dan ini adalah sebuah moment yang sangat gw impikan
semenjak dulu. Tapi ini juga bukan situasi yang gw inginkan, gw pengen Adel memeluk gw dengan
tangisan gembira, bukan dengan kesedihannya.
Matahari pun pulai menghilang ditelan malam yang mulai datang, dua pintu kamar ini masih disini
dan selalu ada disini untuk menjadi saksi segala alur cerita yang udah digariskan dari yang diatas.
"Ada satu lagi barang berharga diatas sini Del......................Elo !!!! Priceless......!!!"
To Be Continue Ke PART XXX
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Part XXX
Akhirnya kuliah gw kelar juga, semua SKS sudah tertempuh dan terlewati dengan sukses. Sekarang
gw tinggal nunggu penobatan gw sebagai seorang sarjana sembari nyari nyari info kerja sampingan
di Bandung. Di sisi lain, Wulan juga lulus, sementara Adel masih tertinggal di belakang kita berdua.
Selama menunggu, gw lebih banyak menghabiskan hari hari gw di kost dan jalan bareng Wulan. Adel
sendiri tampaknya semakin semangat untuk meluluskan dirinya setelah melihat kami berdua lulus.
"Lo beneran mau kerja disini To?" tanya Adel suatu malam di balkon
"sedapetnya aja deh Del, gw udah apply kemana mana kok" jawab gw singkat
"duh, gw jadi pengen cepet cepet kelar nih. Pasti bakalan sepi disini" lanjutnya
"ah paling gw juga masih agak lama kok disini, wisuda aja belum !" tegasku
"tapi jadi beban tau ngga sih To ? ngeliat temen temen seangkatan udah pada lulus, rasanya gimana
aja gitu.." Adel menambahkan
"ya udah lo rajin rajin aja deh Del, jangan main mulu...." saranku
"hehehe, kalo gw sih aslinya khan emang pemales To, makanya klop khan ada elo disini. Gw nya
males , elo nya rajin !" lanjutnya
"apa hubungan nya coba ?" gw tanya balik ke Adel
"selama ini, saat gw males khan pasti elo yang ngetikin tugas tugas gw To ! ga inget lo ?" Adel
menegaskan
"ye, gitu aja dibahas ! ikhlas kok gw ikhlas....hehehe" gw tertawa kecil
"ikhlas ? beuhhh....makan tuh ikhlas hahaha ! kalo ga disogok pake makan juga elo ga jalan !"
balasnya
"hahaha...." gw pun tertawa terbahak bahak
"lagian mana ada sih orang sekarang ikhlas ? pasti ujung ujungnya juga ada maunya !" sahut Adel
"ah ya ga semua Del...." masih tersisa sedikit tawaku
"iya To, tapi kan jarang banget !" lanjutnya
"jarang tapi masih ada khan ?" gw mencoba berdebat
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"iya iya..." Adel pun mengalah
"Kalo lo udah ga disini, gw mau pindah ke kamar lo aja deh" kata Adel tiba tiba
"loh kenapa ? apa karena kamar lo kurang besar ?" tanya gw
"ga juga sih, gw ga tau juga kenapa tapi hawa kamar lo tuh enak To. Adem...." lanjutnya
"hahahaha...bisa aja lo ! emang udah dasarnya hawanya Adem kali disini..." gw pun tertawa lagi
"yeeee....engga kali, kamar lo tuh enak To, gw juga ga tau kenapa ! atau perasaan gw aja kali ya
hahaha..." lanjutnya
"perasaan lo aja kali Del...." sahutku sambil tersenyum ke arahnya
"semoga cuma perasaan gw deh To...." Adel menyahut lirih
"iya..." jawabku
"..................." suasana pun hening, saat ini kita berdua kehabisan bahan pembicaraan
"Hubungan lo sama Wulan sendiri gimana besok setelah lulus ? tetep berlanjut kan ?" tanya Adel
tiba tiba
"semoga deh Del, doain aja ya..?" jawabku singkat
"iya deh gw doain, apa sih yang engga buat lo To...hahaha" Adel pun tertawa
"hahaha...." gw pun ikut tertawa
".........." perlahan suara tawa kita ditelan lagi oleh keheningan, dan Adel kembali dalam lamunan nya
"eh malah ngelamun lo...bangun bangun !" sambil gw tepuk bahunya
"hehehe....bingung aja nih To" katanya
"bingung ? kenapa ?" tanyaku
"takut sih sebenernya, bukan bingung..." kata Adel
"ha ? takut ? kenapa lagi coba ? aneh bener lo" lanjut gw
"iya To, takut kesepian gw kalo ditinggalin kalian..." Adel mulai menatap mata gw
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"ye...temen lo kan banyak Del, lagian entar kalo gw keluar dari sini juga pasti bakalan ada yang
ngegantiin" gw mencoba memberi penjelasan ke Adel
"yah elo ga bisa ngerasain sih To, lo itu khan sejatinya gw disini. Males gw entar kalo harus interaksi
lagi sama anak baru disini" lanjutnya
"maksud lo apaan ?" gw sedikit terheran dengan kata katanya
"ga tau deh To, gw juga bingung ngomongnya...." jawab Adel
"udah ga usah lo pikirin lah, konsen aja ke kuliah lo ! lulusin ! lagian gw juga sepertinya masih agak
lama kok disini Del ! udah santai aja ga usah dipikirin...." gw menjelaskan kembali ke Adel
"lagian gw juga yakin pasti elo ga bakal kesepian kok, Ian masih disini juga kan ?" tanyaku
"Ian beda To, ga ada hubungannya Ian sama ini semua" jelasnya
"Ga ada hubungan gimana sih Del ? malah jadi bingung sendiri gw" Dengan penuh keheranan gw
bertanya
"ah tau ah...." Adel pun menyudahi kata katanya dengan perasaan bingung
"yeee...." lanjutku
"Kalo lo jadi Ian lo bakal gimana To....?" Adel pun berandai andai
"loh kok jadi malah nanya kaya gitu ?" gw heran dengan pertanyaannya
"udah jawab aja ! apa yang lo lakuin sekarang kalo jadi Ian ?" desaknya
"eitsssss.....ogah ah ! males banget jawab pertanyaan lo !" gw menolaknya
"ah elo ini To, kira kira kalo lo jadi Ian, lo bakalan tulus sayang sama gw ga ?" Adel mencecar dengan
pertanyaan yang sulit
"iyalah !" secara tidak sadar kata itu meluncur dari mulut gw
"beneran ?" Adel berusaha mencoba lebih yakin
"hmmmmmmmm.....kenapa sih lo Del ?" gw yakin saat ini Adel lagi mikirin Ian
"tumben lo curhat masalah Ian sama gw !" lanjut gw
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"gw takut aja sih To, takut ngga bisa menuhin semua harapan dia !" lanjutnya perlahan
"ah elo ini bawaannya pesimis mulu, khan udah gw bilang lo harus selalu optimis Del !" sahutku
"sekarang lo liat Ian deh ! kurang apa sih dia buat elo ? sejauh yang gw tau, dia itu sayang banget
sama lo Del !" gw mencoba mengangkat semangat Adel
"gw tau itu To, dan itu yang gw takutin ! gw takut ga bisa sayangin dia dengan perasaan lepas !"
Adel menjawab dengan tegas
"Buat gw , Ian itu hampir tanpa cacat. Nyaris sempurna...." lanjutnya
"nah itu lo sadar !" sahutku
"seandainya lo tau To....!" Adel mengakhiri pembicaraan
"ah, bodo ah ! itu urusan lo sama dia" lanjut gw
"udah yuk, ke kamar lo aja. Bete gw disini...." Adel ngeluyur masuk ke kamar gw
"yeeee....ini anak !" gw pun mengikutinya masuk ke kamar gw
"breghhhhhh......" Adel menjatuhkan badannya ke kasur
"yaahhhhh eloooo, gw kira mo main komputer ! taunya cuma mau tiduran !" protes gw ngeliat Adel
"hahahaha....entar dulu deh, pegel nih punggung kebanyakan duduk" jawabnya
"dasar...." sahutku
Gw pun duduk di depan komputer gw, menyalakannya dan kemudian jari ini mulai memainkannya !
Gw lihat Adel sudah memejamkan matanya di kasur gw, sepertinya dia merasa lelah akan semua
beban pikiran nya.
"Del....lo jadi mau pake komputer gw ga ?" gw kerasin suara gw sambil gw tendang pelan kaki Adel
"..............." Adel tidak bergeming
"Del...." Ah tampaknya Adel sudah tertidur
Gw ambil selimut, dan perlahan gw bentangkan diatas tubuh Adel. Kepalanya gw angkat sedikit dan
gw ganjal dengan bantal, rambut panjang yang sedikit menutup wajahnya gw sibakkan pelan pelan
dan gw usap perlahan kening dan rambutnya.
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"Adel adel...." dalam hati gw
"................udah ga ada kata lagi yang bisa gw ungkapin buat lo" saat gw tatap wajahnya
Gw pun melangkah kembali ke komputer, meninggalkan Adel dalam mimpinya dan berharap bahwa
suatu saat gw lah yang bakal hadir dalam mimpinya.
"To....bangun dong...." terdengar suara Adel
"hah...." gw setengah terkaget mendengar suara Adel
"huahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh " kaget setengah mati gw, ternyata gw tertidur dengan memeluk
Adel
"waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh...................pasti gw kira guling nih" dalam hati gw
"...................oh...sorry Del" gw buru buru bangun dan menjauhkan diri dari Adel
"parah lo, pasti lo kira gw guling ya ? sampe ga bisa gerak nih gw lo peluk ! malah jadi pegel semua"
protes Adel
"wah maaf bener deh Del....ga nyadar gw" gw minta maaf sama Adel
"pantesan kok gw mimpi aneh gitu deh To !" kata Adel nyengir sambil memijit mijit pinggangnya
"mimpi kejatohan truk....hahaha" Adel pun tertawa seakan tidak terjadi apa apa
"............" kepala gw masih sedikit pusing karena bangun tiba tiba
"eh malah bengong lo, udah ga apa apa kok To. Gw juga tau elo juga ga nyadar !" lanjutnya
"tetep aja gw ga enak sama lo Del...." gw masih ngerasa ga enak
"ah udah ah, ga usah dipikirin. Gw mo ke kamar mandi dulu, kebelet pipis !" Adel masih memijit
pinggangnya yang mungkin terasa pegal setelah gw gulingin
"..........eh To !" Adel berhenti di pintu kamar gw
"ga usah cerita sama Wulan ya tentang kejadian barusan...gw ga enak sama dia" lanjutnya
"iya..." jawabku singkat,
"Wulan......" gw teringat ke Wulan dan ngerasa bersalah banget dengan kejadian hari ini
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"........"
"udah ga usah dipikirin To...gitu aja kepikiran !" usapan Adel di kepala membuyarkan lamunan gw
"............................"
"......................"
"parah bener gw....." gw pun merebahkan diri lagi di kasur

To Be Continued ke PART XXXI
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Part XXXI
Beberapa lama kemudian, gw pun keterima kerja magang di salah satu perusahaan di
bandung. Jadwal gw di kost pun semakin berkurang, waktu gw untuk jalan bersama Wulan
pun semakin banyak tersita. Alhasil sekarang Wulan lah yang sering dateng ke kost, karena
Wulan tampaknya mengerti dengan keadaan gw sekarang yang sering merasa lelah setelah
bekerja seharian.
Wulan sendiripun sekarang sedang dalam proses keterima kerja, tampaknya dia berhasil
apply di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta dan sekarang hanya tinggal menunggu
waktu aja untuk panggilan kerja. Kehidupan gw sudah mulai berubah perlahan, yang
biasanya gw suka minum kopi tidur malem sekarang udah gw kurangin. Tapi tetep aja si
Kuntilini Adel itu menghantui kehidupan gw, meskipun dia juga memberi support penuh ke
gw.
"...........Lan" malam malam Adel masuk ke kamar gw dan langsung menyapa Wulan di
sebelah gw yang sedang main komputer
"lo tidur sini khan ?" tanya Adel
"iya kayanya nih, emang kenapa Del ?" Wulan bertanya balik ke Adel
"ga apa apa sih, jadi lebih rame aja kalo lo pas nginep sini" Adel sumringah
"yeeeeee...kirain ada apaan !" Wulan pun duduk di sebelah Adel yang udah langsung
nyelonong duduk di kasur gw
"eh Del, besok kalo gw udah ke Jakarta. Gw nitip dia ya disini !" pinta Wulan ke Adel sambil
nunjuk ke gw
"emang nya gw penitipan barang apa Lan ? udah gede gitu juga masih dititip titipin hahaha"
jawab Adel sambil nyindir gw
"yeeeeeee.....nitip jagain aja, siapa tau aja ilang hahahaha...." sela Wulan
"waduh, jangan sampe ilang Lan...barang langka tuh hahahaha...." kata Adel dan mereka
berdua pun terbahak
"iyeeee...karena langka itu makanya gw nitip ke elo dodol !" Wulan masih terbahak bahak
"buset ini cewe dua pada ngomongin gw....." dalam hati gw
"tenang aja Lan, barang tetep aman kalo sama gw..." Adel mencubit Wulan
"hahahaha.....dasar porno lo !" lanjut Wulan
"eh otak lo tuh yang porno Lan....emang gw ngomong apaan coba" Adel tertawa diikuti
Wulan
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"dasar mereka ini, kalo udah ketemu dan ngobrol pasti ke arah yang engga engga...." gw
tetep fokuskan ke komputer walaupun pikiran gw meracau
"Bandung - Jakarta deket ini Lan, tiap minggu juga masih bisa ketemu kan ?" tanya Adel
"iya sih, tapi capek juga sih Del kalo kaya gitu...." jawab Wulan
"ah kalo cinta, capek juga ga kerasa....." sindir Adel ke Wulan
"hahahaha.....capek ya tetep aja capek kali Del...dasar lo ini" lanjut Wulan
"udah, santai aja Lan...entar tiap hari gw kasih report lo by SMS hahaha..." Adel kembali
tertawa
"buset kaya anak kecil aja gw, ga usah report report-an !" tolak gw menimpali omongan
mereka
"hahahaha.....ada yang kerasa tuh !" Wulan pun tertawa melihat gw protes
"ya udah pokoknya lo tolong jagain baik baik ya ?" lanjut Wulan
"siap ibu komandan....." jawab Adel seperti biasanya
"eh bayarannya apaan nih Lan ?" tanya Adel penasaran
"hmmmmm.....apa ya ? belom kepikiran sekarang Del....eh gw beliin Pulsa aja. Khan elo mo
kasih report by SMS!" jawab Wulan
"dudud nih elo, gw khan pake pasca bayar !" jawab Adel
"oh iya lupa gw...hahahaha" Wulan pun tertawa mendengar jawaban Adel
"gini aja deh Del, gw jagain Ian aja kalo dia pas ke Jakarta ! dia khan sering banget tuh
bolak balik Bandung-Jakarta !" saran Wulan
"yeeeeeeeeee, enak di elo , ga enak di gw kalo itu sih.....!" protes Adel
"iya biar impas gitu Del....hahaha" Wulan pun tertawa lagi
"ga ah, repot gw malahan kalo Ian suka sama elo ! hehehe...." canda Adel
"ah....ga mungkin kali ! Ian udah mati bodi kalo sama gw !" terang Wulan sambil diiringi
tawa
"edan ya kalian berdua, gw sama Ian kaya barang mo dibarterin aja !" timpal gw
"eh ini nyaut aja, udah diem aja lo To" potong Adel
"hahahaha...." Wulan pun terus tertawa
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"tapi sebenernya bener juga sih kalo lo mau di Jakarta nemenin Ian. Jadi gw gak was was
juga dengan keadaan dia !" Adel mulai serius dalam perkataannya
"hahahaha.....Adel Adel, ga nyadar nyadar elo ya. Orang si Ian nya aja udah cinta mati gitu
ama elo ! masih was was juga....aneh banget tau ga lo !" Wulan masih belum bisa berhenti
ketawa
"hahaha.....siapa tau aja kali Lan !" potong Adel
"ga mungkin lah sepertinya....gw kenal banget siapa Ian kok Del" kata Wulan
"hehehe...sutralah, kalo emang jodoh ga kemana khan ya Lan ?" tanya Adel ke Wulan
"iya bener itu...." jawab Wulan
"ah teori lo aja Del..." gw memotong pembicaraan mereka
"hahahaha.....lha kalo prakteknya emang susah To ! dasar bawel....!" Adel pun tertawa lagi
"Udah, kalian nikah aja langsung kenapa sih ? kalo udah nikah gitu khan udah pasti ketauan
siapa jodohnya !" lanjut gw
"hahaha, pengen nya sih To...tapi entar lah ! gw masih mau menikmati idup gw dulu.....Tapi
seru juga ya kali kalo nikah trus punya anak ?" tanya Adel
"seru nya apa coba deh ?" Wulan bertanya balik
"ya seru aja, besok kalo anak gw cewe bakal gw kasih nama WULAN ! biar cantik kaya
pacar lo nih To !" sambil cubit pipi Wulan
Emang dari dulu dua cewe ini selalu saling memuji, Wulan memuji kecantikan Adel,
sementara di sisi lain Adel nya juga memuji Wulan yang sangat manis menurutnya. Kalo gw
sendiri suruh memberi pendapat, pasti gw akan minta yang diatas buat merger kedua makhluk
ini karena pasti hasilnya akan sangat sempurna.
"kalo cowo mo lo kasih nama Anto Del ?" tanya Wulan sambil meringis karena dicubit
pipinya oleh Adel
"idih....amit amit jabang bayi....." kata Adel sambil ngetuk ngetuk tembok
"hahahahaha....." Wulan pun tertawa terbahak bahak
"sial lo Del...." gw tersenyum keki
"ga kok to becanda, kalo cowo gw kasih nama siapa ya ? hmmmm....soalnya kalo gw kasih
nama Anto itu kesannya pasaran banget !" lanjut Adel berandai andai
"hahahahhah....." Wulan bener bener terpingkal
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"Delto kali ya ? Adel Anto....." jawab Adel singkat
"hahaha...buset lo Del, ga dimarahin tuh sama Ian ?" tanya Wulan masih terbahak
"hueh....iya ya ? yang ada mungkin setiap kali gw liat anak gw malah nginget si Anto, bukan
bapaknya.....hahahaha...ampun deh!" Adel pun tertawa terbahak bahak
"lo kasih nama Yanto aja Del, Ian Anto....." potong Wulan
"huah....Yanto....sama aja pasaran ! ga ada nama lain apa ? hahaha....tapi kalo kaya gitu
kok kesan nya anak gw lahirnya dari dua bapak yang beda ya....hahaha" Adel terpingkal
pingkal denger saran Wulan
"ya udah sini, gw nitip jatah gw dulu sekarang....besok lo tinggal minta jatah jadiin itu sama
Ian ! boleh ga Lan ?" canda gw ke Wulan sambil gw matiin komputer
"yeeeeeee.....enak aja !, jatahnya sendiri sendiri dong !" protes Wulan ke gw
"hahahaha....." Adel masih tertawa terpingkal pingkal
Malam itu merupakan awal prosesi perubahan cara kita berpikir dalam memandang masa
depan, malam itu kita banyak bercanda dan berdiskusi mengenai masa depan dan
kebahagiaan yang ingin diraih masing masing.
Seorang Adel mengharapkan masa depan yang sempurna dalam berkeluarga dan berkarir, dia
ingin menjadi seorang wanita karir dan tidak terlalu bergantung kepada suaminya, sementara
Wulan sendiri lebih baik memilih menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik jika
keadaannya memungkinkan.
Sementara gw sendiri lebih berfikir bagaimana caranya bisa memberi nafkah dan kehidupan
yang layak buat kehidupan keluarga gw nantinya, gw belum kepikiran apakah nantinya istri
gw akan gw bolehin kerja atau engga. Yang pasti kita bertiga saat ini mempunyai opini dan
cita cita yang berbeda dan sedang berusaha mewujudkannya.
To Be Continue Lagi Ya.....ke PART XXXII
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Part XXXII
Dan kini Wulan pun benar benar pergi, hampir ga percaya rasanya gw ditinggal dia. Meskipun hanya
di Jakarta, tapi tetep aja gw ngerasa kehilangan dia. Dia pergi disaat gw sedang belajar
memantapkan hati buat Wulan, pergi disaat gw belajar untuk mencintai dia, dia dan hanya dia
seorang.
Tapi mungkin itulah konsekwensi nya ! saat ini adalah masa masa peralihan gw, sebuah prosesi
pendewasaan buat gw dan Wulan. Sebuah prosesi awal dimana gw harus menomorduakan
hubungan ini dibandingkan karir gw, begitu juga dengan Wulan yang awalnya cukup berat untuk
ninggalin Bandung yang udah membuat banyak kenangan untuknya.
Gw sulut rokok ini lagi....entah udah berapa batang rokok gw habiskan malam ini, dan berapa banyak
gelas kopi yang udah gw abisin....
"kenapa Anto sayang ? kangen sama Wulan....?" goda Adel yang tiba tiba udah di belakang gw
"eh lo Del, ngga kangen....cuman kepikiran aja !" sanggah gw
"yeee sama aja kali ! dasar..." kata Adel
"bilang aja lagi kalo kangen, ga usah ditahan gitu...." kata Adel lagi
"hehehe....tau aja lo !" gw pun mengakui
"apa sih yang gw ga tau dari elo To !" kata Adel bangga
"sama aja kan kaya elo juga serba tau tentang gw khan To ?" Adel berkata lirih
"ha ? " gw sedikit kaget dengan pernyataannya kali ini
"ga....kok" Adel mengalihkan pembicaraan
"sepertinya,lo sayang banget sama Wulan ya To ?" tanya Adel
"iya Del...." terus terang gw mengakuinya ke Adel
"Wulan juga pernah bilang itu ke gw To..." kata Adel
".....Del gw boleh nanya sesuatu ga ?" tanya gw
"apaan ?" jawabnya
"secara ga langsung gw khan tau kalo Wulan itu jadi sama gw juga karena ada campur tangan lo !
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boleh tau kenapa Wulan lo jodoh jodohin sama gw ?" gw tanya ke Adel
"..............harus jawab apa ya gw To? " Adel bertanya balik ke gw
"ya jawab aja yang jujur, sebenernya dulu itu maksud dan tujuan elo itu apa ?" gw berusaha mencari
jawaban itu dari Adel
"gini ceritanya To, awalnya emang gw ga ada niat jodohin Wulan ke elo. Tapi gw sendiri tau gimana
kehidupan Wulan, gimana dia disakitin sama cowo nya yang lama. Padahal udah cukup lama
mereka pacaran ! Wulan ga cerita ke elo ?" kata Adel memberi penjelasan
"ga, gw juga ga peduli kok sama masa lalunya. Yang gw tau, Wulan itu baik dan sayang sama gw
Del. Dan gw cuman butuh itu !" jawab gw
"hebat lo kalo emang bisa lakuin itu To, kadang orang susah bunuh rasa penasarannya To, apalagi
terhadap hal hal sensitif dan menyangkut dirinya....!" kata Adel
"iya, gw pengen Wulan tetap menjadi Wulan apa adanya seperti pertama kali gw kenal dia Del"
tegas gw
"nah itu jawaban nya To ! sadar ngga sih lo,kalo lo itu pantes buat Wulan ?" tanya Adel
"hah ? jawaban apaan ?" tanya gw bingung
"jawaban kenapa gw bela belain jodohin Wulan buat elo" jawab Adel
"hah ?" gw kaget
"Wulan itu sebenernya suka sama orang kaya elo To ! tapi mungkin dulu dia masih suka ngejar dari
segi fisiknya dulu ketimbang otaknya !" terang Adel
"maksud lo ?" tanya gw ke Adel
"gw temenan sama Wulan itu udah lama To, gw tau tipikal cowo yang dia suka dari segi fisik
maupun dari segi sifat ! Terus terang ya To, mungkin elo ga masuk dari segi fisik, tapi elo sempurna
dari segi sifat ! Dan gw mencoba mengarahkan Wulan buat lebih kenal elo secara sifat, bukan secara
fisik !" Adel memberi penjelasan gamblang
"gile, segitunya lo sama gw ya Del" gw hanya bisa terheran dengan penjelasan Adel
"gw ga tau nganggep elo apaan To !, yang jelas kadang gw kasian liat elo sendirian mulu hahaha"
Adel mulai hilang serius nya
"nyindir gw ceritanya nih...hahaha" gw pun ikut tertawa
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"dan gw akuin lo emang hebat To, lo bisa bikin Wulan suka sama elo karena sifat elo bukan karena
tampang lo ! berarti lo itu bener bener apa adanya dan ga pernah dibuat buat !" lanjut Adel lagi
"ah ga juga, sekarang gini Del, siapa sih cowo yang ga suka sama Wulan ? dia kan cantik ? dan wajar
khan kalo gw suka sama dia ? " gw mencoba beralasan
"wajar kok To, gw juga tau banyak yang suka sama Wulan. Tapi kenyataannya lo yang dia pilih khan
!" Adel menjelaskan
"Udah lo ga usah bingung bingung deh sekarang To, lo jalanin aja apa adanya sama Wulan ! Tetep
jadi diri lo sendiri, karena gw tau Wulan lebih suka orang apa adanya, ketimbang orang yang kadang
kadang bermuka dua !" jelas nya
"gw juga liat kalian ngga pernah ribut kan ? " tanya Adel
"iya, hampir ga pernah Del...tau aja sih lo" gw tersenyum ke arah Adel
"tau lah, kamar lo cuman di depan kamar gw ini !" Adel membalas senyuman gw
"ya udah sekarang yang penting lo tetep keep contact ama dia ya ? jangan biarin dia lepas, karena
gw yakin disana dia juga ga bakal biarin lo lepas dari dia. Gw tau Wulan !" lanjut Adel lagi
"makasih ya Del buat semuanya..." sambil gw usap tangan Adel perlahan
"sama sama To..." Adel membalas usapan tangan gw dengan sebuah senyuman
Hari ini Adel benar benar memberikan penjelasan luar biasa, dan ga nyangka dia segitunya sama gw.
Dan hari ini akhirnya gw mendapatkan sebuah jawaban tentang hubungan gw dan Wulan, sebuah
rasa penasaran yang mungkin sebenernya ga perlu gw ungkapkan ke Adel, itu semua serasa
membuat gw menjadi bukan gw sebenernya.
Di satu sisi gw tau ini semua campur tangan Adel, tapi gw juga pengen bilang ke dalam hati kecil gw
bahwa sebenernya hubungan gw dengan Wulan bukan berasal dari hubungan sebab akibat.
Kembali ke pokok permasalahan ! bahwa itus semua akibat dari sebuah rasa penasaran yang tak
tertahankan, mungkin Wulan menerima gw karena gw apa adanya ! Tapi apakah gw sekarang
menjadi Anto apa adanya ? gw rasa tidak...
To Be Continue....ke Part XXXIII
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Part XXXIII
Selama di Jakarta Wulan bener bener rajin telpon gw atau hanya sekedar SMS, kadang kita berdua
sampai bener bener kehabisan bahan pembicaraan. selain sering kehabisan bahan pembicaraan
tentunya gw juga sering kehabisan pulsa hanya buat SMS‐an, sampe terkadang gw sering pinjem HP
Adel saat gw keabisan pulsa tengah malem. Tapi semua itu dapat membayar rasa kangen gw ke
Wulan selama ini.
"Antooooooooooooo............" teriak Adel dari kamarnya
"Sms dari Wulan nyasar disini nih....." lanjutnya
"hah ?...." gw cuman bisa senyum dan maklum karena malam ini gw SMS pake HP Adel
"nih...." belom sempet gw jalan ke kamar Adel, dianya udah nyamperin gw dulu
"hehehe, makasih say...." sambil gw kedipin mata gw
"jadi romantis ya elo sekarang ? atau emang dasarnya lo udah romantis ? dulu perasaan ga gini deh
!" kata Adel
"eh kok bisa nyimpulin gitu ?" tanya gw
"iya...khan gw baca semua sent items elo di HP gw" jawabnya enteng
"waahhhhhh...sial lo Del ! ga sopan !" sesal gw yang lupa menghapusnya
"biarin, HP punya gw ini !....dah sekarang minggir !" Adel mengusir gw dari komputer
"nih HP nya, puasin deh lo SMS an....gw tungguin sambil main game" lanjutnya
"wah...asik, gw buat nelpon aja ya ?" pinta gw
"serah lo aja deh !" lanjut Adel
"sip deh Del, thanks...." gw pun mencari nomor Wulan di Hp Adel
Hampir selama sejam‐an gw nelpon Wulan dari HP Adel, dan sepertinya Adel juga cuekin gw, dia
sudah terbuai ke dalam dunia game yang dia mainkan saat ini. Dan mumpung nelpon gratisan, gw
sekalian mau provokasi Wulan supaya mau ikut ke Surabaya bareng gw.
".....Lan usahain lo ikut gw ya minggu depan ? soalnya gw cuma dapet free libur 2 hari...." sela gw ke
Wulan di obrolan telepon
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"belum bisa janji gw To, tapi sepertinya susah. Kerjaan gw baru banyak banget disini" jawabnya dari
seberang sana
"yah elo, padahal gw udah ngarepin elo bisa ikutan ! gw kan sekalian kenalin elo ke keluarga gw
Lan" rujuk gw ke Wulan
"iya To, gw ngerti dan gw pengen banget ! Asli gw pengen banget ikut elo, tapi gw juga ga mungkin
ninggalin kerjaan gw disini kan ?" Wulan mencoba memberi penjelasan
"bener juga sih, gw terlalu maksain elo ya Lan ?" jawab gw
"loh, kok ngomong gitu sih To ! udah deh gini aja, lain kali gw janji pasti bisa ikut To, jangan sedih ya
?" lanjutnya di telepon
"iya deh Lan ga apa apa !" jawabku dengan putus asa
"eh gw boleh ngomong sama Adel ? dia masih disitu khan ?" tanya Wulan
"engga ada, Adel udah masuk ke dalem monitor gw ! tampangnya udah sama persis monitor gw
sekarang ! gw susah bedain mana yang monitor mana yang Adel" gw kencengin suara gw di telpon
supaya Adel denger
"heh....ngomongin gw ya lo ?" Adel menoleh ke arah gw
"hahhaha..." terdengar suara tawa Wulan dari sana
"Hayo ! di loudspeaker aja, pasti ngomongin gw beneran kan ?" Adel memandang sinis ke arah gw
"ga perlu ! nih Wulan mau ngomong sama lo" jawab gw
"nih Adel Lan, gw mau ke kamar mandi sebentar ya ?" gw pun memberi HP nya ke Adel
Gw pun buru buru ke kamar mandi, dan sekalian turun kebawah buat ngambil air panas buat bikin
kopi
. Entah apa yang mereka obrolin selama gw pergi, tapi yang pasti ada rasa kaget saat gw
balik ke kamar
"nah ini anaknya udah sampe kamar ! lo ngomong sendiri deh sama dia !" Adel menyerahkan HP nya
lagi ke gw
"halo Lan ?" sapaku
"ke kamar mandi kok lama bener ?" tanya nya
"sekalian ngambil air panas di bawah Lan" jelas gw
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"abis air di dispenser lo ?" tanya nya
"iya, tadi kelupaan mau beli" jawabku lagi
"oh...eh gini To, masalah ke Surabaya nya lo ajak Adel aja tuh, kayanya dia bisa dan mau" pinta
Wulan dengan mudahnya
"ha ? wah ga salah tuh ? tujuan gw ke Surabaya kan mo ngenalin elo Lan, kok malah ngajak Adel ?"
gw pelanin suara gw supaya Adel ga denger
"heh ? kok jadi pelan suara lo ? takut kedengeran ya ? hahaha...." suara tawa Wulan terdengar indah
di telinga gw
"hehe...iya, eh mending gw sendirian aja deh !" lanjut gw
"yah, padahal gw udah bilang ke Adel ! dan dia mau kalo lo nya sendiri yang ngajak langsung !"
sahut Wulan
"wah lo tuh ya ? ga minta persetujuan gw dulu !" protes gw ke Wulan
"maaf deh To, kasian aja gw sama Adel. Dia khan SKS nya udah tinggal dikit sekarang To. Dan lo liat
sendiri Adel khan ? dia lebih banyak di kost khan akhir akhir ini?" Wulan mencoba memberi alasan
"hmmm.....iya sih" Gw baru nyadar kalo SKS Adel tinggal dikit, dan sebentar lagi juga bakalan lulus
kuliah
"ya udah ! lo ajakin dia ya ? please..." Wulan berharap
"gw pikir pikir dulu deh ya ?" jawab gw
"ya udah, entar kasih kabar gw ya ?" lanjut nya
"okay Lan...." jawabku singkat
"Ya wes, gw udahin dulu ya ? ga enak sama Adel nih kelamaan make telpon nya !" sela gw
"Ya deh to, met bobo aja ya kalo gitu ! dan bilangin makasih dari gw ke Adel" kata Wulan
"okay....met bobo juga, bye" sambungku
"bye To, love you..." Wulan mengakhiri pembicaraannya
"love you..." sambil gw tekan tombol merah di HP
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"nih Del...makasih dari gw sama Wulan atas pinjaman pulsa dan HP nya" gw balik HP itu di depan
Adel
"iya, sama sama" Adel tetap memperhatikan monitornya
"emang lo mau balik ke Surabaya kapan To ?" Belom sempet gw tanya, malah dia nanya duluan
"lo ini tau aja, padahal gw belom ngomong, buset dah...." protes gw ke Adel
"ye, bukan salah gw kali. Tuh salahin bini lo !" Adel tidak kalah sengit
"lo ngikut gw ke Surabaya ya minggu depan ?" akhirnya gw tembak langsung pertanyaan itu
daripada malah ribet
"itu ngajak apa maksa ? hahaha...." Adel pun tertawa
"itu ngajak......Adel sayang....mau ngga lo ikut gw ke surabaya minggu depan ?" Tanya gw dengan
suara yang mendayu
"mauuuuuuuuuuu...............masa lo tega ninggalin gw sendirian di kost !" tiba tiba Adel berteriak
kegirangan
"eh...buset, parah bener lo Del !" gw terkaget kaget dengan teriakannya
"bentar, gw mo SMS Ian dulu deh !" lanjutnya
"cie...minta ijin dulu nih sama satpamnya ?" ejek gw
"hue ? kaga kali, cuman formalitas aja ! liat nih To gw SMS ian pasti jawabannya boleh ! ga mungkin
engga !" jawab Adel dengan bangganya
"dasar kepedean Lo" makin gw ejek si Adel
"tuh khan cepet banget jawabannya To...." Adel sumringah sambil menunjukkan HP nya ke gw
"Iya, ga apa apa" hanya sebuah jawaban singkat SMS Ian yang gw baca dari HP Adel
"tuh khan ! apa gw bilang.... ?" kata Adel dengan bangganya
"iya iya Bawellll, tapi jangan manja ya kalo ngikut gw !" pintaku
"siappppppp komandan ! eh kapan sih berangkatnya ?" tanyanya lagi
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"jumat minggu depan" jawabku singkat
"oke..." Adel pun kembali memainkan komputernya
Dan akhirnya tibalah hari Jumat ! Gw dan Adel dianterin Ian sampai stasiun, dan selama bersama Ian
gw liat Adelnya selalu lengket dengannya. Hal yang membuat gw sedikit iri ! Coba ada Wulan disini !
Huh....
"Ibu, kenalin ini Adel temen kost aku" saat gw ngenalin Adel ke nyokap gw di Rumah
"oh ini yang namanya Adel ya ? mari silakan masuk" sambut Ibu gw dengan ramah
"Udah Ibu siapin kamarnya, kamu anterin aja ke kamar tamu ya To !" pinta ibuku
Gw pun nganterin Adel ke kamarnya, dan menyuruhnya untuk beristirahat sejenak. Dan setelah
beristirahat, gw tawarin Adel buat muter muter Surabaya dengan menggunakan motor. Walaupun
sebenernya bukan ini yang gw harapkan, tapi gw cukup senang bisa bersama Adel saat ini. Dan dia
pun sepertinya enjoy dengan semua ini...
"To....harusnya bener Wulan yang dateng kesini ya ? bukan gw..." kata Adel saat kita berdua makan
di salah satu kedai makanan di Tunjungan Plaza
"emang kenapa Del ? khan emang Wulan nya yang engga bisa !" jawab gw
"tujuan lo mau ngenalin Wulan ke keluarga lo khan ? jadi ga enak gw nih " lanjut Adel
"ah ga apa apa, keluarga gw udah ngerti kok ! anggap aja ini liburan lo Del" sambung gw
"hehe, harusnya tadi gw ngaku jadi Wulan aja ya To ?" Adel mulai berandai andai lagi
"yeeeeee....ayah gw khan udah pernah liat elo dulu, jadi ga mungkin lah !" potong gw
"oh iya ya ? lupa gw...hehehe" Adel pun tertawa
"lagian juga gawat kalo lo ngaku Wulan ! Besok kalo gw jadi nikah beneran sama Wulan gimana
coba ? Masa beda gitu orangnya saat nikah ? " tanyaku terheran
"hahaha...iya Wulan nya suruh ngaku jadi gw lah !" kata nya enteng
"ya berarti gw tetep aja nikahin elo dodol !" gw coba benerin otak Adel yang mulai ngaco
"oh iya ya ? hehehe...ga nyadar gw " jawab Adel
"lo seserius itu ya sama Wulan To ?" tanya Adel lagi
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"yeeeee.....kata lo gw suruh serius sama Wulan ! gimana sih !" jawab gw
"eh iya ya ? bego banget sih gw !" kata Adel sambil menenggak es teh manis nya
"emang !" jawab gw singkat
"hahaha....eh, emang kapan rencana mo nikah To ?" tanya nya lagi
"masih lama kali Del, pokoknya gw nunggu elo dulu deh Del !" jawab gw
"yeeee...kenapa juga pake nungguin gw ?" tanyanya keheranan
"siapa tau aja lo putus sama Ian, trus lo berubah pikiran mo nikah ama gw !" goda gw ke Adel
"ngarep lo ! malah doain gw putus sama Ian lagi! ga sopan !...hahaha !" Adel pun tertawa
"khan siapa tau Del...hahaha" gw pun ikut terbahak bahak
Selama dua hari di Surabaya memang sangatlah berkesan buat gw, dan gw harap Adel juga
merasakan hal yang sama di hatinya. Sebisa mungkin gw perlakukan dia sebagai seorang Ratu disini,
tidak seperti perlakuan gw di kost.
Gw sedikit merasa bersalah dengan keadaan ini, karena gw pikir Wulanlah yang pantas
mendapatkan ini semua. Tapi perkiraan gw semuanya salah karena ternyata Wulan sangat senang
mendengar semua perlakuan gw terhadap Adel selama di Surabaya dan dia berterima kasih untuk
itu ! What a woman !

To Be Continue ke Part XXXIV

129

Part XXXIV
Dan waktu pun dengan cepat berlalu, hingga akhirnya Adel berhasil juga nyusul gw lulus
kuliah. Tampak dia begitu bangga dan senang atas keberhasilannya. Dan berhubung Ian dan
Wulan sedang ada di Jakarta, ngga ada pilihan lain buat Adel untuk mengajak binatang
piaraan nya di Kost ! Gw....
The Valley....itu nama tempatnya, sebuah restoran cukup mewah dengan mengedepankan
konsep open view. Tempat yang menurut gw cukup romantis, karena kita bisa ngeliat kerlap
kerlip lampu kota Bandung saat kita makan. Hanya ada satu hal yang mungkin tidak
menyenangkan saat itu ! Harga makanannya yang kelewat batas untuk ukuran gw, tapi
mungkin standart untuk ukuran seorang Adel. Harganya kelewatan menurut gw sih.....
"Akhirnya selesai juga ya To....?" tanyanya sesaat setelah memesan makanan
"iya, congrats deh Del..." gw pun tersenyum ke arahnya
"makasih ya, eh tapi bener bener sayang Ian sama Wulan ga bisa ngikut disini!" ujarnya
"hehehehe....kangen mereka atau bosen sama gw nih ?" goda gw
"yey, kangen sih tetep kangen To, tapi tetep aja elo itu yang paling penting buat gw !"
jawabnya
"yang nemenin gw selama ini kan ya cuma elo, yang banyak bantuin gw bikin tugas juga elo
khan ?" lanjutnya
"ah gitu aja dibahas lo, bantuan gw cuma dikit kali. Yang hebat tuh usaha lo Del !" jawab gw
"lo dulu sempet ketinggalan, tapi lo bisa kejar gitu ! salut deh gw" ujarku bangga
"tapi tetep aja gw terlambat To" balasnya
"beda tipis ini Del...." gw tertawa kecil
"hehehe...." Adel pun tersenyum
Menurut gw, malam ini lebih pas dikatakan sebagai candle light dinner daripada sebuah
"perayaan" kelulusan. Adel dan gw lebih tampak seperti layaknya orang yang berpacaran,
bukan sebagai seorang teman maupun sahabat. Memang gw akui, bahwa gw "terlalu"
mengenal Adel, dan begitu juga sebaliknya.
Tapi itu semua yang menjadikan hubungan ini kuat, bisa dikatakan hubungan ini adalah
sebuah hubungan tanpa batasan. Begitu banyak batas batas pertemananan yang kita lewati,
tetapi kita berdua enjoy melakukannya.
".......kira kira setelah ini gimana ya To?" tanya Adel ke gw
"maksud lo ?" tanya gw balik ke Adel
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"ngga ! gw cuma penasaran aja setelah entar kita ga kost lagi kok To, semuanya pasti beda
ya?" tanyanya lagi ke gw
"iya, mungkin sih Del. Pasti bakalan sepi tuh kost kost-an soalnya bakal kehilangan ratu
dugem" candaku
"ye....sekarang udah lengser kaleee ratunya !" Adel tertawa terbahak bahak
"hehe...tetep aja lo ga tergantikan deh Del ! terlalu fenomenal untuk digantikan....hahah" gw
tertawa lagi
"yey, emang gw separah itu ya ?" jawab Adel dengan muka penuh tanya
"hahahaha.....jadi inget kejadian yang dulu dulu neh gw !" tawa gw makin jadi ngeliat
tampang Adel
"eh eh, udah ngga usah dibahas ! Anto....diam !" kata Adel protes
"lo bakal kangen masa masa itu semua Del pastinya ! Mungkin gw juga bakal kangen semua
itu...." tegas gw perlahan sambil menyulut sebatang rokok
"........ini minuman nya mas ! maaf..." ujar pelayan Valley's yang mengagetkan gw dari
belakang
"makasih ya mas ...." senyum Adel tersungging dengan indah di ujung bibirnya
".....nih filosofi lo To !" kata Adel sambil menunjukkan gelas minuman pesanannya
"filosofi apaan ?" tanya gw heran
"filosofi lo tentang gula, ga inget ?" tanya nya
"eh inget aja nih anak, gile...padahal gw sendiri udah ga pernah inget itu" dalam hati gw
"ini kopi, dan ini gula...." Adel menunjuk gelas yang sudah berisikan kopi capucinno hangat
dan secawan gula disampingnya
"trus ?" tanya gw lagi
"iya To, lo pernah bilang kan ke gw ? gw harus cari gula gw sendiri buat idup gw yang pait
ini..." jawab Adel
"nah ini sekarang hidup gw sudah sedikit ada manisnya To, jadi sekarang gw mo tambahin
juga gula ini ke dalam kopi gw" ujarnya lagi
"hahaha...bisa aja lo !" gw tertawa kecil
"eh beneran To, liat nih...." lanjut Adel
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"............" Adel mengambil setengah sendok teh gula dan dia masukan ke dalam kopinya
"ini gula gw anggap sebagai manisnya kelulusan gw!" katanya berandai andai
".........." Adel mengambil lagi setengah sendok gula, tapi kali ini cukup banyak jumlahnya
"yang ini gula untuk Ian...." Adel pun kembali memasukkan gula itu ke dalam cangkir
kopinya kemudian mengaduknya
"...slurrrrrpp" Adel merasakan kopinya
"masih pahit To..." kata Adel dengan wajah sedih
"berarti masih kurang gula khan ?" tanya gw ke Adel
"iya.....masih harus cari gula lagi ternyata gw !" jawabnya mantap
"mungkin Del..." gw pun tersenyum ke arahnya
"tapi gini Del, jangan lo pegang filosofi gw itu jadi pegangan hidup lo ya ? sebenernya gw
ga ada maksud apa apa dengan itu kok" lanjut gw
"emang itu bener kok To, itu filosofi yang bener menurut gw ! Dan mau ga mau, sadar ga
sadar akhirnya gw berkaca dari itu" jawabnya
"gw masih harus cari gula yang lain supaya kopi gw lebih manis khan ?" tanyanya
"iya Del, tapi mungkin bukan sekarang. Hidup lo khan masih panjang, mungkin aja
tambahan gula itu bakalan lo dapetin nanti !" jawab gw
"..........." Adel terdiam
"iya To, kenapa gw ga kepikiran ya ? kenapa gw ngerasa hidup gw harus manis hari ini ?"
Adel pun menyadarinya
"iya, lo masih harus cari sisa gula lo Del. Tapi inget ya, jangan sampe kopi lo ini terlalu
manis nantinya ! kopi terlalu banyak gula juga malah jadi ga enak !" entah filosofi gila
apalagi yang gw lontarkan ke Adel
"oh...gitu ya To ?"Adel memperhatikan dengan seksama
"nah saat lo nanti udah menemukan takaran gula yang pas untuk kopi itu, selanjutnya lo
bakalan udah bisa hapalin seberapa pas manis kopi nya khan ?" lanjut gw
"iya ya ?" Adel menatap kopi dan gula nya kembali
"kalo lo sendiri gimana To ? coba gw pengen liat takaran lo !" tanya Adel ke gw yang saat
itu juga memesan kopi yang sama dengan Adel
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"hah ? kok malah jadi gw....? " gw terkaget dengan permintaan Adel
"coba deh To...." pinta Adel lagi
"................" akhirnya gw ambil gula setengah sendok teh
"ini ibaratnya Wulan......" gw masukin gula itu ke kopi gw dan gw aduk
"........" gw ambil lagi gula sedikit lebih banyak dari yang tadi
"ini...............ibarat elo Del" gw masukin sendok gula kedua di cangkir, dan gw aduk lagi
perlahan
"nih....sekarang lo coba !" gw geser cangkir gw ke Adel
"slurrrrppp.............wahhhh gila lo ! jago amat ! bisa pas gini rasanya, rasa pahitnya tertelan
rasa manis tapi engga eneg ! hebat hebat..." puji Adel
"jago lo To ! gila...." Adel masih ga percaya
Pesanan makanan yang datang membuyarkan obrolan kita berdua, selanjutnya kita udah asik
menikmati hidangan yang dipesan oleh Adel. Malam yang begitu indah di The Valley's !
walaupun gw udah biasa makan berdua bareng Adel, tapi kali ini berasa lain dari biasanya.
Ditambah lagi penampilan sempurna Adel malam ini menambah sempurna pula kekaguman
gw buat kecantikan dia, Adel !
Dan tentang lanjutan filosofi kopi yang gw ungkap barusan, sebenernya itu semua hanyalah
ungkapan yang terlontar secara spontan dan tidak ada maksud apa apa! Tapi secara ga
langsung filosofi itu udah ngubah kehidupan gw dan Adel....
To Be Continue ke PART XXXV
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Part XXXV
Dan hari pun semakin cepat berlalu, semakin cepat membuat cerita cerita baru tentang
kehidupan dua kamar ini. Seringkali gw berpikir tentang perpisahan, berpikir jika gw harus
berpisah dengan Adel. Seseorang yang saat ini membuat dilema dalam hati gw. Ya ! Dilema,
karena gw akuin gw terlalu sayang buat kehilangan Adel dan terlalu berat buat kehilangan
nya. Hubungan gw dengan Wulan yang selama ini gw anggap kuat ternyata sangatlah rapuh,
dan gw sendirilah yang membuat itu rapuh.
"..........................Antooooooooooooooooooooo !" Teriak Adel dari kamarnya pagi itu
"Apaannnnnnnnn...." balas gw teriak dari kamar gw
"sini duluuuuuuuuu......" jawabnya
"............" dengan langkah santai gw menuju kamar Adel
"apaan ?" sambil gw buka pintu kamarnya
"bantuin gw angkatin kardus buku ini ya ?" pinta nya
"heh ? emang mo kemana ?" tanya gw sambil mengangkat kardus pertama
"mau gw bawa balik Jakarta...." jawabnya singkat sambil merapikan
"katanya minggu depan !" Adel pernah bilang mau bawa sebagian barangnya balik ke Jakarta
"nyicil minggu ini aja deh, biar kamar gw agak legaan To !" lanjutnya lagi
"jadi lo mau ke Jakarta nih ? " tanya gw ke Adel
"engga Anto......supir bokap yang jemput kesini, tapi cuma jemput barang nya doang ! gw
engga" jelasnya
"lha elo ngga ikut sekalian ?" tanya gw lagi
"engga ! bawel lo kebanyakan tanya...udah bantuin aja !" jawab Adel galak
"setelah wisuda, beneran lo langsung mau balik Jakarta Del ?" gw ngga menanggapi protes
Adel
"mungkin iya To....bokap juga udah pesen suruh langsung balik !" jawabnya datar
"kenapa nanya nanya ? .....takut kangen ama gw ya To ?" tanya Adel enteng
"..................." gw hanya diam
"heh....malah bengong !" Adel memukul pelan dengan kemoceng yang ada di dekatnya
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"sepi mungkin ya kalo ga ada elo Del ?" gw berusaha jujur menjawabnya
"lo kesepian ga ada gw To ?" tanyanya
"iya, perasaan gw bakal jadi sepi aja nih kamar atas kalo ga ada elo" gw semakin ga bisa
nahan perasaan gw
"kok sama To ? kok gw juga ngerasa gitu ya ?" tanya Adel lagi
"ngerasa apaan ?" tanya gw dengan perasaan dag dig dug. Perasaan yang udah lama ga
muncul, perasaan yang sama seperti dulu pertama kali gw ngobrol dengan Adel
"ngerasa sepi aja kalo ga ada elo To, gw khan udah pernah bilang sama lo. Gw males
bersosialisasi sama orang yang gantiin kamar lo!" Adel menegaskan kembali kata katanya
dulu
"Tapi khan elo yang bakalan keluar dari sini duluan Del !" tegasku
"Mau gw dulu atau lo dulu yang keluar dari sini.....intinya..." tiba tiba Adel terdiam sesaat
"intinya gw tetep kehilangan lo To !" dengan tiba tiba Adel menatap tajam ke arah gw
"sini deh Del....." gw tarik tangan Adel ke arah gw
"gw boleh meluk lo ga Del ?" tanya gw
"....breghhhhhhhhh" Adel tiba tiba udah meluk gw duluan.Kepalanya bersandar di pundak
gw, dengan tangan mungil yang melingkar sangat erat di pinggang gw.
"................." hampir ga ada kata terucap selama gw meluk Adel, butir butir air mata serasa
tertumpuk di ujung mata gw saat ini, betapa gw ngga pengen kehilangan nya !
"To.........." bisik Adel di telinga gw
"makasih ya....." Adel pun terisak
Entah apa yang gw lakuin saat ini, tapi yang jelas ada perasaan sedih campur bahagia di dada
gw. Pengen rasanya bisa berhentiin waktu, pengen rasanya memeluk tanpa melepasnya. Tapi
itu ga mungkin rasanya. Sesaat gw ngerasa ada bayangan Wulan melintas di depan gw, dan
gw buru buru melepaskan pelukan itu.
Adel pun menyeka air matanya, dan mulai membenahi barang barangnya lagi sampai tiba
waktu sopir bokapnya datang menjemput barang barangnya.
"Del..... ?" seakan tidak terjadi apa apa, sorenya pun gw beraniin sapa Adel yang masih ada
di dalam kamarnya
"Masuk To...." tampak Adel masih berbaring di kasurnya
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"wah beneran jadi lega ya kamar lo ?" tanya gw
"iya, mayan lah to. Tapi badan gw lemes semua ini...." Adel menggeliat menggerakkan
pinggangnya
"keberatan pantat sih lo !" canda gw
"eehhh kurang ajar nih ! sekarang main nya fisik ya ?" jawab dia sambil tertawa
"hahaha...." gw pun ikut tertawa
"udah mulai pinter ngomong ya sekarang ! dasar, diajarin apa sama Wulan selama ini To ?
penasaran gw !" tanyanya tertawa
"ada deh...mau tau aja lo !" jawab gw singkat
"hahaha....tuh khan ! emang jago nih Wulan, salut gw !" Adel terus tertawa
"yeeee....udah ah ! kok malah Wulan mulu !" protes gw
"hahaha....iya deh iya, yang belain Wulan !" Adel pun mulai berhenti dari tawanya
"eh To, besok kalo gw udah di Jakarta. Trus gw mo main ke Bandung, gw nginapnya
numpang di kamar lo aja ya ?" tanya Adel tiba tiba
"wah, buset dah lo...itu diatas ada wisma. Di bawah ada hotel ! kenapa ga disana aja ?"
tolak gw , padahal aslinya gw pengen bilang "iya ga apa Delllll..silakan!!! !"
"ogah ah mahal ! mending disini gratis ! iya ngga to ?" jawab Adel enteng
"lagak lo bilang mahal ! dasar...." protes gw lagi, secara gw juga tau materi Adel pun pasti
cukup untuk booking kamar kelas bintang lima di Bandung ini
"yeee...ga boleh ya ? ya udah..." kata Adel ketus
"boleeeeeeeeeeeeeehh..............." jawab gw kesel karena ga pernah bisa nolak Adel
"hahahaha....ga sering sering kok To !" Adel pun tertawa kembali
"eh lagian nyonya Anto juga sudah mengijinkan kok, kemarin gw sms-an sama dia tentang
itu !" Adel pun melanjutkan lagi tawanya
"wahhhh Wulan reseeee nih..." dalam hati gw
"baik banget ya si Wulan ?" tanya Adel ke gw
"nah itu lo udah tau, ngapain nanya !" protes gw yang masih kesel sama Wulan
"hahaha...ngambek nih ye...gw bilangin Wulan loh !" canda Adel lagi
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Entah hubungan apa yang gw jalanin sekarang ini, tapi yang jelas kehadiran Adel ditengah
tengah hubungan gw sama Wulan ternyata semakin merepotkan ! yang jelas merepotkan buat
hati gw yang malah jadi terombang ambing, dan entah gimana dengan Wulan ! Karena
Wulan sendiri tampaknya sudah memberikan percaya sepenuhnya kepada Adel...dan gw ga
bisa larang itu !
To Be Continue ke Part XXXVI
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Part XXXVI
"...........klik" kubuka pintu kamar Adel
".............." hanya tersisa senyum kecut di bibir gw saat ini
Tampak kamar ini begitu lengang, dan kini di telingaku hanya terdengar gaung dari
hembusan nafasku. Begitu sepi hari hari terakhir gw belakangan ini, begitu terbawa pikiranku
ke Adel. Betapa gw terbangun tengah malam hanya karena terkaget mendengar suara
seseorang yang sebenernya tidak ada, betapa gw kadang masih ada Adel di depan komputer
gw, betapa gw terkadang masih mengira guling yang gw peluk ini adalah Adel.
Adel pergi !!! Hampir gila gw rasanya , kehilangan seseorang yang bukan siapa siapa gw
tetapi secara ga langsung udah mengisi hari hari gw selama 5 tahun belakangan ini. Bahkan
kedatangan Wulan dua hari yang lalu ke Bandung sama sekali tidak bisa merubah perasaan
kehilangan itu. Wulan hanya bisa menjadi penyegar sesaat dikala perasaan gw sepi.
"beeeeppp.....beeeeeeep" Incoming Call...."Wulan"
"Hai Lan...." sapaku
"Hai...baru ngapain To ?" tanya Wulan
"Ga ngapa ngapain, baru di kamar Adel...." gw jawab dengan jujur
"Wah, kangen ya sama dia To ?....hihi" Wulan tertawa kecil
"Ngga sih, cuman ngerasa sepi aja. Khan gw udah cerita waktu lo kemari !" jawab gw santai
"kangen juga ga apa apa kok To...hihi" Wulan masih tertawa tanpa rasa bersalah
"eh eh udah ah, malah provokasi gitu elo nya !" gw berusaha hentikan Wulan
"iya iya, eh lo masih sering Sms-an sama Adel khan ?" tanya nya
"kadang sih Lan, ga enak juga gw kalo sering sering SMS" jawab gw
"ga enak ? ga enak sama siapa ? Ian ?" tanyanya
"sama elo lah....gimana sih ? malah ga nyadar ! hahaha..." gw jawab dengan tawa
"loh kok gw ? nyantai aja lagi...Eh To, kok sama ya ? Adel bilang dia juga ga enak mo sering
sering sms elo !" tanyanya terheran
"hah ? masa ?" gw mulai terjebak dalam pertanyaan nya
"iya serius To, dia bilang ga enak sama gw kalo sering sering sms lo, takut tambah kangen
katanya...hahaha" terang Wulan yang malah bikin gw tambah bingung
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"ah becandaan mulu lo..." protes gw ke Wulan
"yeeee...beneran, coba deh elo sering sering SMS dia. Pasti seneng kok dia !" lanjutnya
"ogah ah, ngabisin pulsa gw aja. Pulsa gw sih mending buat balesin SMS lo aja deh
Lan....lebih bermanfaat !" tegas gw ke Wulan
"eleuh eleuh cowo gw ini...segitunya !" balas Wulan
"hehehe...." dan gw pun tertawa lagi
"ya wes, nanti disambung lagi ya ? gw masih dalam perjalanan pulang dari kantor nih..."
lanjut Wulan
"okay, ati ati Lan....jangan ngebut !" saranku ke Wulan
"hahahah.....lucu banget lo ! dasar....jalanan macet gini gimana mau ngebut !
Anto...anto...udah ah, bye dulu ya ?" Wulan menutup pembicaraan
"hahaha, iya iya. Gw juga cuma basa basi kok....ok deh !" jawab gw
"thuQ....." terdengar suara telepon yang terputus, meninggalkan gw di kesunyian kamar Adel.
Perlahan gw berbalik dan menutup kamar Adel dengan perlahan, gw ambil kursi di balkon
dan gw tatap bukit diseberang sana, masih teringat hutang janji ke Adel bahwa gw akan
menemaninya kesana suatu saat nanti.
Sebuah cangkir kopi yang gw minum semalam nampak sudah kosong sore ini. Hanya ampas
kering yang terlihat disana, sekering dan segersang diri gw sekarang ini. Suara tawa dan
canda anak anak kost bawah begitu jelas terdengar di telinga gw, tapi bukan itu yang gw
harapkan ! gw berharap suara Adel berhembus lembut di telinga gw, menemani kesendirian
yang teramat aneh !
"....thuk thuk..." Hari Sabtu pagi ini terdengar suara pintu kamar gw diketuk perlahan
"Masuk....." gw sudah tahu siapa yang mengetuk pintu gw di akhir minggu ini
"klik............." pintu pun terbuka
"hai To..." sapa Wulan
"hehe....udah pagi ya ?" gw sambut Wulan dengan mata masih sedikit terpejam dan selimut
masih menutupi tubuh
"udah siang kali, bangun yuk ! mandi trus cari sarapan bareng gw..." ajak Wulan
"oke....bentar" gw beranjak dari tidur gw dan bergegas mengambil handuk
"iya, eh sambil nunggu elo, gw main komputer lo ya ?" tanya Wulan
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"he eh" dan gw pun langsung menuju kamar mandi
Akhir minggu ini gw habiskan waktu dengan Wulan di dalam mobil yang dia kendarai sendiri
dari Jakarta. Wulan juga lah yang rajin beliin segala kebutuhan dan perlengkapan gw buat
ngantor. Dia yang membelikan dan memilihkan baju baju baru yang dia anggap pantas untuk
kerja "kantoran", padahal gw sendiri sebenernya ngga ngebutuhin itu semua. Buat gw baju
gw selama kuliah masih bisa dijadikan modal untuk jadi pakaian kantor juga.
Tapi itulah Wulan, seorang yang fashionable dan perhatian. Wulan yang benar benar sayang
gw apa adanya, yang mungkin tidak tahu jika hati gw saat ini sedang mendua.
"Adel akhir bulan ini mau ke Bandung To !" kata Wulan saat mobil ini gw pacu menuju ke
Ciater malam itu
"oh ! sama Ian ?" tanya gw santai
"sepertinya engga, Ian sepertinya mau keluar kota." lanjut Wulan
"lo temenin dia ya selama disini To ?" pinta Wulan
"emang lo ga bisa ikut Lan ?" tanya gw berusaha sambil mencari solusi lain supaya Adel
tidak sendiri selama di Bandung
"gw usahain deh ya ! emang harus sama gw ya ?" tanya Wulan balik
"engga sih, tapi kalo ada lo khan lebih baik" jawab gw mencari pembenaran
"iya deh, gw usahain. Tapi kalo ga bisa ga apa apa ya ? Cuma Adel ini kok To..." lanjutnya
"oke deh...." gw berusaha mengakhiri pembicaraan tentang Adel
"nginep di kamar lo ga apa apa khan ?" tanya Wulan berlanjut
"emang Adel bilang gitu sama lo ?" gw balik tanya ke Wulan
"engga sih, kasian aja kalo nginep di hotel To ! lagian dia juga udah sering nginep kamar lo
khan !" tegasnya
"iya, ga apa apa sih buat gw kalo emang lo nya ga keberatan. Eh Adel ngapain ke Bandung"
tanya gw berusaha mengalihkan pembicaraan
"katanya sih mau legalisir ijasah lagi To" jawab Wulan
"buat apaan ? bukannya dia udah keterima kerja ya ?" tanya gw ke Wulan
"iya sih, tapi kayanya masih belum jelas gitu kerjaan nya" jawab Wulan
"oh...gitu, emang kerja apaan ?" tanya gw
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"gw sendiri juga belom tau sih, jarang ketemu dia juga di Jakarta" lanjutnya
"oh gitu...." akhirnya selesai sampai disitu pembicaraan kita tentang Adel, dan selanjutnya
kita berdua menghabiskan malam ini berdua di Ciater.
Akhir minggu yang sangat berkesan, dengan seseorang yang gw sayang ada disamping gw
tanpa ada bayang bayang orang lain. Sesaat gw bisa melupakan bayangan Adel saat diri gw
jauh dari kost, terbang sesaat meninggalkan sangkar yang seperti memasung otak dan pikiran
gw.
Wulan memang hadir sebagai sebuah sosok sempurna yang ingin berusaha bersaing dari
sesuatu yang sudah gw anggap sempurna di hati gw selama ini.
To Be Continue ke PART XXXVII
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Part XXXVII
Sore ini gw duduk di balkon ini, masih ditemani dengan sebatang rokok dan secangkir kopi.
Langit mulai beranjak gelap, dan bintang bintang pun mulai berlomba memancarkan
keindahan nya. Malam ini Adel akan datang dari Jakarta, dan gw sedang menunggu
kedatangannya di balkon ini.
"......Adel ?" perasaan ini begitu kuat saat sayup sayup terdengar pintu gerbang di bawah
terbuka
Tidak berapa lama kemudian terdengar suara langkah kaki kecil menaiki tangga, dan gw
sangatlah hapal langkah kaki itu
"Del...." saat gw menoleh ke belakang
"Hai....." sapa Adel
"masih ngopi dan ngerokok seperti biasanya ?" tanya Adel sambil meletakkan tas
punggungnya di lantai
"iya, masih seperti biasa. Ngga ada yang berubah !" jawabku singkat
"istirahat dulu di kamar Del kalau cape !" saranku ke Adel
"kamar yang mana neh ? hehehe..." canda Adel
"hehe kamar yang itu aja !" sambil gw tunjuk ke arah kamar nya
"hahaha....ga apa apa, tapi entar gw pinjem kasur lo ya !" lanjutnya
"sama aja boong kalo gitu Del" protes gw ke Adel
"hahaha...ga ikhlas neh sekarang kalo gw tidur di kamar lo ?" tanyanya setengah becanda
"kapan sih gw pernah ga ikhlas sama lo Del ? ...hehe" gw menjawabnya pun dengan
setengah tertawa
"bisa aja jawaban lo To..." Adel mengambil cangkir kopi gw dan buru buru meminumnya
"eh eh....ga sopan ya ! dateng dateng langsung minum kopi gw !" protesku
"hmmm...masih tetep enak rasa kopi lo To, seperti biasanya !" Adel tidak menanggapi protes
gw
"ye...dasar elo tuh !" kata gw singkat
"ya udah gw mau cuci muka dulu nih To, lengket semua badan gw rasanya" Adel beranjak
pergi membawa tas nya ke kamar gw
142

"silakan non..." sambil gw habiskan kopi gw yang tinggal setengah gelas
Malam ini seperti ada Dejavu dalam diri gw, kejadian ini seperti pernah gw alami. Tapi entah
kapan dan dimana ? gw sendiri pun tidak tahu.
"Beli makan yuk Del ? lo udah laper belom ?" tanya gw ke Adel setelah dia selesai cuci muka
di kamar mandi
"ayuk deh, bentar gw ganti baju dulu ya ?" pintanya
"okay..." jawab gw singkat
Hampir tidak ada perubahan sama sekali dalam diri Adel, hanya perasaan gw yang
mengatakan bahwa Adel sudah nampak sedikit lebih dewasa sekarang. Tadinya gw kira
bakalan ada perasaan canggung dalam obrolan kita setelah sekian lama kita tidak bertemu.
Tapi ternyata tidak ! Mungkin karena ikatan batin dan pengalaman yang sangat kuat yang
mengalahkan itu semua.
"nasi goreng seperti biasanya To ?" tanya Adel sebelum berangkat keluar kost
"terserah lo aja deh mau kemana, lo yang bayarin bensin sama makan nya ini !" saat gw
putar kunci kontak mobil, yang dibawa Adel sendirian dari Jakarta.
"hehehe...dasar matre lo!" jawab Adel sambil tertawa
"jadi nasi goreng nih ? kalo nasi goreng kita jalan aja kali ! ngapain naik mobil segala"
tanya gw lagi sebelum mulai menjalankan mobil
"ga usah deh, besok malem aja nasi goreng nya. Kita makan kwe tiaw sapi aja di bawah
deket King Garden, tau khan ?..." jawabnya
"tau tau, siap deh nyonya, as you wish aja..." gw pun mulai melajukan kendaraan
".............tutttttt.........tuuttt" terdengar suara HP Adel ditengah perjalanan
"hai Lan....iyah gw udah sama Anto nih, baru mau pergi cari makan !" ternyata Wulan yang
menelpon Adel.
"Kwe Tiaw nih Lan, kangen gw makan kwe tiaw....hahaha" entah apa yang Adel bicarakan
dengan Wulan ditelepon saat ini
"okay okay....nih ! To, Wulan mau ngomong nih..." Adel menyerahkan telpon nya ke gw
"Halo Lan...." sapa gw ke Wulan
"Dinner kwe tiaw nih yeeee....jadi pengen ngikut neh !" ejek Wulan ke gw
"yeee...ya dateng dong kalo mau ikut !" Adel tersenyum ke gw waktu gw bilang itu di telpon
143

"ya udah deh, gw cuma pengen nyapa Adel sama elo aja...Sorry ya tadi ga bales SMS lo To"
terang Wulan
"Iya ga apa apa, lo udah makan ?" gw balik tanya ke Wulan
"udah kok To, barusan...ya wes entar kalo udah di kost lo sms gw lagi aja ya !" jawabnya
"klik...." Wulan pun menutup telepon nya
Kwe tiaw pun menjadi santapan malam kita berdua, sebelum akhirnya kita memutuskan
untuk nongkrong didaerah Dago menikmati suasana malam Bandung yang Adel rindukan
selama ini.
"Perasaan disini makin rame aja ya, padahal belum lama gw ninggalin Bandung" kata Adel
saat kita nongkrong
"perasaan lo aja kali, tiap malem juga kaya gini suasananya Del" jawab gw
"iya ya ? perasaan gw aja ya.....hehehe" Adel nyengir denger jawaban gw
"kalo perasaan lo sama Wulan sendiri gimana To ?" tanya Adel
"heh ? kok tiba tiba nanya itu ?" jawab gw
"ya masih sama lah Del, emang kenapa kok lo nanya itu..?" gw tanya balik ke Adel
"ga apa apa sih...nanya aja" jawabnya singkat
"heh ? ga mungkin ! ayo apaan !" sambil gw jitak kepala Adel
"yeyyyy....kok lo jadi penasaran gini orangnya....hahaha" Adel tertawa terbahak bahak
menjauhi gw
"hahaha...abis elonya ! ga ada angin apa apa tiba tiba nanya kek gitu !" gw berhenti
mengejar Adel
"ga apa apa To !....eh gini gini...gw mo nanya sama elo satu hal !" kata Adel dengan wajah
serius
"lo masih inget waktu kejadian di Valley's ga ?" tanya nya
"emang ada apaan ?" balas gw curiga
"inget ga waktu lo nyampurin gula ke kopi lo ?" tanya Adel
"hmmm...inget! emang kenapa?" jawab gw mantap
"boleh tau ga kenapa Gula yang waktu itu masukin ke kopi lo ada nama Wulan sama nama
gw ?" tanya nya dengan wajah sangat sangat serius kali ini
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"hah ? masa sih ? emang gitu ? heheh" jawab gw sambil tertawa kecil
"pura pura ga inget lagi...." Adel men-jitak kepala gw
"hayo....." kali ini Adel mencubit lengan gw
"iya iya, gini gini....waktu itu khan cuma buat perumpamaan aja kok ! gitu aja dipikirin !"
jawab gw sambil menahan rasa sakit akibat cubitan Adel
"beneran ?" tanya Adel
"iya bener...." jawab gw
"ga ada maksud lain tersembunyi khan ?" tanyanya mendesak
"ga ada Del...." jawab gw lagi
"hehehe....ada juga ga apa apa kok To...yuk balik !" Adel menarik tangan gw ke arah mobil
To Be Continue ke PART XXXVIII
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Part XXXVIII
Selepas malam itu, waktu berlalu bagaikan angin. Gw masih di kost ini dan masih bekerja di
Bandung, hingga akhirnya sekitar tahun 2006 awal gw "harus" kembali ke Surabaya karena alasan
pekerjaan. Wulan‐ku masih di Jakarta dan tetap dengan karir yang sama dan kini dia semakin sukses.
Ian sendiri sedang menyelesaikan studi S2 nya di luar negri, sedangkan Adel juga di Jakarta tapi
sudah pindah kerja ke perusahaan lain dan posisi dia juga semakin baik di perusahaan barunya.
Selama gw masih di Bandung, Wulan tetap menyempatkan diri untuk ke Bandung di waktu luangnya,
begitu juga sebaliknya. Saat Wulan capai kerja, pasti gantian gw yang weekend di Jakarta. Tidak
hanya Wulan, Adel pun kadang juga masih datang ke Bandung dengan alih alih "kangen" Bandung
atau memang sekedar mampir karena ada urusan pekerjaan. Saat ini gw memang sudah
memantapkan hati ke Wulan, mencoba mencintai
Wulan apa adanya dan tanpa bayang bayang siapapun. Disamping itu gw juga sudah kenal baik
dengan keluarganya, sementara Adel sendiri tampaknya juga masih setia dengan Ian. Udah jarang
gw denger curhatan tentang Ian, baik dari Wulan maupun dari Adel sendiri, ditambah lagi dengan
perkataan Wulan bahwa mungkin Adel akan memilih Ian sebagai pelabuhan terakhirnya.
Saat ini gw udah di Surabaya, dan hari ini entah kebetulan atau apa engga gw ditugasin untuk ke
Bandung selama seminggu. Awalnya ada niatan gw untuk sekalian berkunjung ke Jakarta,
melepaskan kangen gw dengan Wulan.
"..........................grooooooookkkkk" gw masih tertidur lelap pagi itu
"beeeppppppppp............beeeeeeeeep" SMS berbunyi dari HP gw
"Adel......?" setengah mengantuk gw melihat nama pengirim SMS di layar HP
"Katanya Wulan lo baru di Bandung To, ketemuan yuk ? kebetulan sore nanti gw juga ke Bandung"
kata Adel dalam SMS nya
"iya, sore jam berapa ? mo ketemu dimana ?" gw jawab SMS Adel sekenanya
"jam 8‐an aja ! lo dimana sekarang ? ketemu di kost aja yang gampang, mau ga ?" jawab Adel
sesaat kemudian
"gw di hotel, ngapain ke kost ? ga enak lah ! ketemu di istana plaza aja mau ga ?" jawab gw
"di kost aja ! jam 8 gw tunggu di tempat biasa !" jawaban egois dari seorang Adel
Apa apaan ini si Adel ! udah bukan penghuni kost masih berani beraninya dateng ke kost, kalo Adel
sih orangnya emang nyantai aja, pake kacamata kuda ! ga liat kanan kiri ! ga nyadar apa dia udah tua
! hahaha... gw malah jadi emosi sendiri gini
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Tapi akhirnya dengan berat hati kuturuti juga kemauan itu anak untuk ketemu di kost, di balkon
pastinya. Sekitar jam 8‐an pas gw udah sampai di kost, dan inilah kedua kalinya gw dateng ke kost ini
memencet bel karena gw udah ga punya kunci gerbangnya hahaha..., yang pertama kali dulu waktu
gw masih culun culun nya mencari kost kost‐an yang super susah hingga akhirnya menemukan kost
bahagia ini.
"ting tong...." suara bel terdengar di telingaku sendiri
"cari siapa ya ?" terlihat seorang gadis membukakan pintu gerbang
"saya janjian dengan pak Kardi" sesaat gw bingung harus jawab apa, karena gw juga ga pasti apakah
teman teman anak bawah yang gw kenal dulu masih ada disana.
"oh, masuk aja mas. Eh diatas juga ada mbak mbak yang nunggu pak Kardi juga, katanya dulu dia
kost diatas" jawabnya
"Eh Adel tuh pasti,tapi kok bisa sama alesannya ya sama gw ?" gw tertawa dalam hati
"makasih, mungkin itu temen saya juga!" lanjutku sambil melangkahkan kaki memasuki kost
"ya udah, silakan saja mas...." gadis itu pun berlalu meninggalkan ku sendiri
Suasana nya masih sama, belum banyak perubahan. Hanya penghuni nya saja yang kini sudah
berbeda. Dengan langkah mantap kulangkahkan kaki menuju ke arah arah tangga ke arah kamar gw
yang entah udah berapa ribu kali gw naik turun disitu.
".........Del" sapaku ke Adel saat kepalaku sudah bisa melihat nya berdiri di balkon
"eh, hai To...." sapa Adel menoleh kearahku
"ini temennya yang ditunggu mbak ?" tanya seorang laki laki di samping Adel
"iya, kenalin nih To...dia yang nempatin kamar lo sekarang !" seru Adel
"Gw Anto...." seraya kuulurkan tanganku
"Bobby...." jawabnya sambil membalas jabatan tangan gw
"Unpar juga ?" tanya gw
"iya mas, angkatan tahun lalu..." jawabnya lagi
"oh..." hanya itu yang bisa gw katakan
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"ga kangen sama kamar lo To ? liat aja tuh mumpung ada yang punya kamar !" potong Adel
"haha....kenangan lama Del " gw tertawa
"yey...ga apa apa lagi, emang tujuan kesini khan mengenang !" lanjut Adel
"masuk aja mas kalo mau liat kamarnya....ga saya kunci kok" saran Bobby
"boleh deh, mumpung disini..." perlahan gw menuju kamar dan gw buka. Sekilas teringat segala
kenangan manis dan pahit akan kamar ini, walaupun sekarang semua penataan barang sudah
berubah menjadi barang barang Bobby tapi kenangan itu ga pernah hilang dan selalu ada di hati gw.
"hehehe....gimana To ? bener bener nostalgila nih kita disini sekarang...kamar lo udah kaya kamar
gw rasanya...heheh" tiba Adel udah ada tepat di belakang punggungku
"iya...kaya baru kemarin ya Del ?" tanya gw ke Adel
"hu uh....pengen nangis deh !" Adel mengiyakan jawabanku
"ye....jangan dong ! cengeng lo ah !" sambil gw usap usap kepala Adel dan gw rangkul pundaknya
"wah, temen seperjuangan ya mas sama mbak nya ini ?" Bobby menimpali dari belakang
"hehe...seperjuangan dan sama sama gilanya ini Bob, ini surga nya ! neraka nya disitu tuh !" sambil
gw tunjuk pintu kamar Adel
"yeeee....enak aja !" protes Adel
"hahaha..." Bobby tertawa
"eh...udah ah, kok malah jadi tour kost gini ! makasih ya Bob" sambil gw gandeng tangan Adel ke
balkon dan mengucapkan terima kasih ke Bobby
"iya mas, sama sama. Silakan kalau masih mau ngobrol. Saya masuk kamar dulu...." Bobby
berpamitan
"ok Bob...." Gw lepas pegangan tangan gw dan duduk di balkon
"duduk sini Del, seperti biasanya !" pinta gw ke Adel
"........" Adel pun duduk sambil tersenyum
"seperti biasanya ya To, cuma kali ini tanpa kopi hihi...!" candanya
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"iya, kaya ada yang kurang ya ?" lanjutku
"iya ! kopi , rokok, gitar dan novel udah jadi bagian ruangan ini..." kenang Adel
"hahaha...bener bener" gw mengiyakan
"elo udah jadi bagian hidup gw selama disini, begitu juga gw juga udah jadi bagian hidup elo selama
disini..." Adel melanjutkan
"iya..." sambil gw tatap langit ciumbeluit yang sedang tertutup awan mendung
"eh Del, kamar lo udah ada yang nempatin ? itu lampunya nyala ! ada orangnya ga ? lo udah liat ?"
cecar gw ke Adel
"iya, tapi gw ga pengen liat kamar gw sendiri kok To..." jawabnya
"loh kenapa Del ?" tanyaku terheran
"iya seperti kata lo barusan ! ngapain juga gw liat neraka ? iya khan !" jawabnya
"ye, gitu aja lo ambil ati Del...becanda kali" gw mengusap usap kepala Adel lagi
"gw mau jujur ya To, gw bisa ketemu yang namanya seneng ! nemu yang namanya ketawa ! nemu
bahagia itu ya cuma di kamar lo !" kata Adel tiba tiba dengan wajah serius
"..........." gw hanya bisa tertegun
"bener kata lo, itu kamar neraka buat gw To ! dan itu alesan kenapa gw akhirnya lebih suka di kamar
lo walaupun dalam hati gw selalu ga enak sama elo, terlebih terakhir semenjak lo jadian sama
Wulan !" lanjut Adel
"gilaaaaaaaaaaaaaa...........ternyata ?" hati gw mulai meracau
"udah lah Del, yang udah udah jangan lo inget lagi deh. Liat ke depan aja deh...." potong gw
"..........." Adel tersenyum kecil
"lo suka sama gw khan To ?" sebuah perkataan maut meluncur dari mulut Adel
"hah ?" gw terkaget
"udah To, lo mau jawab bo'ong juga gw tetep tau kalo lo suka sama gw !" lanjut Adel sambil
tertunduk
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"jujur lagi nih To, perasaan gw kuat banget soal itu dan gw bisa ngerasain itu semua !" terangnya
"gw juga tau,lo masih suka gw sampe sekarang, iya khan ?" tanya Adel
"hmmmm....ga ga bisa jawab itu Del" jawabku singkat
"ga perlu lo jawab kok To, karena gw masih bisa ngerasain itu cuman dari belaian lo barusan, masih
sama belaian lo ! sama seperti belaian lo dulu yang bener bener perhatiin gw" tegasnya
"Del............."
To Be Continue ke PART XXXIX
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Part XXXIX
".............." lidah gw serasa kelu, entah harus berkata apa
"kenapa baru sekarang gw berani ungkapin ini ya To ?" tanya Adel pada dirinya sendiri
"lo baik baik aja sama Ian khan Del ?" gw mencoba mengalihkan topik pembicaraan
"ini sama sekali ngga ada hubungan dengan Ian kok To..." Adel tetap bertahan dengan bahan
pembicaraan nya
"gw ga tahan aja sama perasaan ini To, dan gw ga pernah gini sebelumnya...."
"kenapa sih lo Del ?" tanya gw
"kenapa sih harus elo To ? sering gw berharap bahwa itu bukan lo !" Adel balik bertanya
"ngga tau deh To, gw bingung banget sekarang ini...." lanjut Adel
"gw ga pernah bisa lepas dari bayang bayang kost ini To !" lanjutnya lagi
"perlahan lahan aja Del..." saran gw
"Bukan itu masalahnya To !" potong Adel
"lo mau tau ga masalahnya ? masalahnya itu gw juga suka sama elo ! secara ga sadar, perlahan gw
mulai suka sama lo !" jelasnya
".................." sumpah gw terhenyak saat itu juga
"gw nya keterlaluan banget ya To ?" tanya Adel
"gw ga tau harus ngomong apalagi Del, bingung gw jawabnya...." jawabku singkat
"lo ga perlu jawab To !, dengerin gw aja !" kini mata Adel menatap tajam tepat ke mataku
"dengerin gw.......... !" lanjutnya
"gw ngerasa lo itu sebagian dari hidup gw To ! begitu juga dengan Ian ! Tapi gw ga bisa egois terus
terusan gini To !" terangnya
"gw egois, dan semenjak dulu gw egois ! gw selalu pengen menang sendiri To ! lo tau itu khan ? lo
tau semua sifat gw khan ?" tanpa henti Adel menatap mata gw
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"bego bener gw To, bego gw ngasih elo ke Wulan ! Tadinya gw pikir gw akan bahagia dengan itu !
tapi kenyataannya gw salah ! lo tau itu ?"
"gw ngeliat Wulan seakan gw sendiri To ? kalo gw ngeliat Wulan jalan sama lo, seakan gw ngeliat
dan ngebayangin gw yang jalan sama lo !"
"stop dulu Del...." potong gw
"kalo lo emang bener suka sama gw ! kenapa lo jodoh jodohin Wulan ke gw ?" tanya gw ke Adel
"karena itulah gw To ! egois banget khan gw ? gw ga pengen keilangan Ian, tapi disisi lain gw juga
pengen liat lo seneng ! dan kebetulan ada Wulan disana !" jawabnya
"dan hebatnya ! lo tau ngga ? hebat bener Wulan bisa jadian sama elo dan awet sampe sekarang !
karena gw tau Wulan To ! gw tau semua sifat Wulan !" hampir tanpa tanda koma Adel mencecar gw
"........................" gw speechless
"Wulan itu hampir sama kaya gw To ! fisik adalah nomer 1 ! gw liat tampang dulu setelah itu baru
gw mau pacarin ! tau ngga hah ?" tanyanya
"..................."
"lo tau pacar pacar Wulan sebelumnya ? jauh banget Tooooo ! asli lo kalah level sama mantan
mantan nya !" jelasnya
"mobil aja lo kaga ada ! apalagi tampang ! gw jujur To....!"
"tapi kenapa kok kalian malah awet ya ? yang bego itu sebenernya Wulan atau gw ?" Adel mulai
meracau
"gw banyak bohongin elo soal Wulan To ! dan gw nyesel !" sesal Adel kemudian
"kok lo tega sama gw Del ?" ganti gw tatap mata Adel tajam
"tega ? lo bilang gw tega ? harusnya gw yang tanya ke elo To ! kenapa lo tega sama gw ?" balasnya
tak kalah
"gw tega sama elo ? tega apaan ?" jawab gw bingung
"kenapa sih lo ngga jujur sama perasaan lo sendiri To ? kenapa harus gw yang jadi korban elo ?"
tanyanya sengit
"jujur ? gw harus jujur sama lo ? bego banget gw Del kalo gw harus jujur sama elo ! ngaca dong elo
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sapa ! dan gw sapa !" jawab gw tegas
"gw masih punya kaca di kamar gw Del ! dan setiap gw ngaca, gw selalu nyadar Del siapa gw !
seperti kata lo Del ! gw ga level sama lo dan Wulan !" lanjut gw
"dan lo mau tau satu hal jujur dari gw ? sekarang gw bahagia jalan sama Wulan dan gw makasih
banyak sama elo buat itu Del !"
"dan kalo lo mau tau juga ! gw juga suka sama elo ! semenjak ketemu elo pertama kali disini, waktu
pertama kali lo ketemu gw di balkon ini"
"tapi ya balik lagi ke semua hal tadi Del, gw cuman bisa rasain itu di hati gw. Gw ga pernah berani
ungkapin itu ! gw takut malah entar temenan kita jadi rusak !" tegas gw
"ga perlu lo ungkapin juga gw udah tau kali To ! berapa kali gw pacaran lo tau ? 10 jari ini ga cukup
To ! lo juga tau itu ! gw bisa ngerasa siapa yang suka sama gw ! dan lo tau itu juga pastinya !" balas
Adel
"....................." gw hanya terdiam
"tapi perhatian dan rasa suka dari lo itu beda To, cuma itu yang gw rasain ! dari cara lo
memperlakukan gw selama di kost ini semuanya beda dari semua cowo yang pernah gw pacarin !"
terangnya
"gw nyaman ada di deket elo ! nyaman tidur disamping elo ! nyaman ngobrol becanda sama elo !
dan itu ga gw rasain dari semua cowo yang pernah sama gw selama ini ! kecuali Ian !" tegasnya lagi
"kita obrolin sambil jalan aja yuk Del ?" gw tarik tangan Adel
"ga ah, disini aja ! emang kenapa ?" tanyanya
"ayuk ah, masih bawel aja lo !" tetap gw paksa dia
"mau kemana sih ?" tanyanya sambil menggenggam tangan gw mengikuti menuruni tangga
"gw laper, mau makan !" jawab gw singkat
"makan dimana ?" tanyanya kebingungan
"biasanya..." gw berfikir keras untuk dapat lepas dari situasi ini
"nasi goreng ?" tanyanya lagi
"udah tau pake nanya..." jawab gw
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Adel menggenggam erat tangan gw selama perjalanan dari kost ke tempat warung nasi goreng ! Gw
ngga nyangka ini bakalan terjadi, saat hati gw udah sepenuhnya buat Wulan.
"nasi goreng dua ya, teh manis juga dua !" pintaku ke tukang nasi goreng
"satu aja mas, teh manis nya aja yang dua !" potong Adel
"lo ga makan ?" tanya gw ke Adel
"ga ah, gw entar minta dikit punya lo aja !" terang Adel
"masih seperti biasanya khan gw To ? masih sama seperti di kost ! tukang ngerecokin elo makan !"
Adel tersenyum sambil mengambil tempat duduk di warung itu
Sekilas teringat awal dulu pertama kali gw kesini bareng Adel, saat itu masih "jaim‐jaim" an dengan
pesen nasi goreng sendiri sendiri. Sampai akhirnya Adel kebiasaan mulai suka ngerecokin jatah
makan gw di kost ! main comot sana sini kalo gw baru makan, dan akhirnya malah keseringan makan
sepiring berdua. Sebuah kenangan indah yang ga mungkin pernah gw lupain !
"hehe...." hanya tawa kecil yang gw beri
"elo risih ga sih sama gw To ?" tanyanya
"risih banget !" jawab gw
"yeeeeeeeeeeeeeeee....parah lo ! ya udah deh, ga jadi sepiring kita ! gw pesen sendiri aja...haha"
tawa Adel memecah kesunyian warung nasi goreng yang kebetulan saat itu sedang sepi pembeli
"kaga lah Del, lo itu udah gw anggep cowo !" terang gw
"hahahah....buset ! kalo gw lo anggep cowo ! berarti sekarang lo suka sama cowo ya To ? sian bener
si Wulan....hahahaha" canda Adel
"anjrit....parah lo ah ! hahaha...." gw pun tertawa
"hahahaha...." Adel melanjutkan tawanya
Nasi goreng pun datang, memotong tawa kita saat itu....Adel kini melihat mata gw lagi...
"gw udah ga ada kesempatan buat rebut lo dari Wulan ya To ?" tanyanya singkat
"sekalipun ada kesempatan, mungkin juga ga bakal gw buka buat elo Del, udah terlanjur sakit ati gw
sama lo !" gw menyuap sendok pertama nasi goreng itu
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"hahaha....dasar mulut sampah elo To !" kata Adel
"Ian kurang apa sih buat elo Del ! lo itu udah gila kali ya ? ga inget lo sama Ian ? sadar non sadar !"
tanya gw
"ah Ian lagi ! emang dia itu ga ada salah sama gw To ! sama sempurna nya dia kaya elo ! cuman
beda di status aja kok ! Ian itu cowo gw, sementara lo bukan !" jawabnya
"buset, bener bener egois lo Del !" tegas ku
"emang ! ...sama aja khan sama elo ! udah dapet Wulan, tapi masih suka sama gw !" sebuah
pernyataan dari Adel yang bener bener menusuk
"selingkuh tingkat tinggi To ! sadar ga lo ?" jelasnya sambil melahap sesuap nasi goreng dari piring
gw
"sama aja kaya elo Del !" balas gw ga kalah sengit
"gw ga sama To ! sekarang gw mau jujur sama Wulan kalo gw suka sama elo !" kata Adel tiba tiba
"huahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.................." langsung eneg perut gw denger pernyataannya
"ah gila lo ! udah ah jalanin idup kita sendiri sendiri aja Del, biar ini jadi rahasia kita aja" hanya itu
yang terlintas di pikiran gw yang udah mulai kalut
"rahasia ? ga ! mereka harus tau !" tegasnya
"mereka ? maksud lo ? Wulan sama Ian ? wah makin gila lo !" saat itu gw langsung berhenti makan
"iya, Ian udah gw kasih tau sejak semingguan yang lalu via telpon" lanjutnya
"haaaaaaaaaaaa ? buset dah elo ! Wulan belom khan ?" tanya gw sedikit cemas
"terus gimana Ian ?" selidik gw
"awalnya kaget, tapi akhirnya dia bisa ngertiin gw juga ! dan dia nyuruh supaya gw bisa milih yang
terbaik ! manis banget ya ?" Adel menjawab enteng
"wah......asli parah elo Del !" keringat mulai mengucur di badanku, bukan dari panas nasi goreng
yang udah gw makan melainkan keringat dari kecemasan yang amat sangat
"sekarang giliran Wulan To...." Adel menyodorkan HP nya ke gw
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"ga...." gw balikin HP itu ke arah Adel
"udah gw kira lo ga bakal mau To...." Adel tersenyum
"lo takut kehilangan Wulan khan ?" tanyanya
"iya...." jawab gw singkat
"lo takut kehilangan gw ga ? eh....ga perlu gw tanya itu ! gw udah tau jawabannya kok!" Adel
menarik kembali pertanyaannya
"tapi gw lebih takut kehilangan Wulan..." gw potong Adel
"takut kehilangan Wulan ? lo ga bakal kehilangan Wulan kok, gw jamin itu...." Adel mulai memencet
tombol di HP nya, dan ga disangka ternyata dia beneran nelpon Wulan
"...........halo Lan, baru ngapain ?" sapa Adel ke Wulan
"baru aja balik dari belanja Del, lo baru ngapain ? sama Anto khan ?" tanya Wulan ke Adel yang saat
itu me‐loud speaker HP nya di meja warung
"iya, ini suami lo gw culik...eh kebalik ding, gw yang diculik sama suami lo...hahaha...!" Adel tertawa
kecil
"jangan dengerin orang gila ngomong Lan....!" langsung gw potong Adel dengan perasaan masih
dagi dig dug
Bisa kena serangan jantung gw kalo sampe Adel bener bener ngasih tau Wulan ! Tapi setan tetep aja
berkeliling di seputaran telinga gw....
"Wulan lepas, Adel pun jadi....." bisik setan tuyul di telinga gw
"Lan........gw mo ngomong nih, tapi sorry ya sebelumnya !" Adel memulai aksinya
"apaan ? ngomong aja kali....." jawab Wulan dari seberang
Gw hanya bisa berdoa dan berharap ini ga pernah terjadi, Asli muka gw langsung pucet saat ini,
pengen rasanya HP itu gw banting supaya Adel ga ngomong apa apa ke Wulan...
"gw suka sama Anto Lan !" sebuah kalimat singkat dan maut meluncur di malam dingin ini
".........hah ?" suara Wulan terdengar sedikit kaget
"iya Lan, sumpah gw ga bisa ilangin rasa suka gw ke Anto !" lanjut Adel
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"trus.....? " Wulan bertanya singkat ke Adel, sedangkan lidah gw udah bener bener kelu saat ini
"iya, gw jujur aja sama lo ! antara seneng dan jealous gw kalo ngeliat kalian berdua jalan !" jelasnya
lagi
"Del, lo ngga becandain gw khan ?" tanya Wulan dari seberang sana
"engga, lo tanya Anto sendiri deh nih !" jawab Adel
"To.....beneran ?" tanya Wulan
"..............." serangan jantung pun dimulai ! denyut nadi melemah.....lemes banget gw sekarang
"To..........? " tanya Wulan lagi
"dia ga bisa jawab tuh....dia ga pernah bisa bohong sama elo khan ? lo pernah cerita itu ke gw khan
Lan ?" potong Adel
"gilaaaaaaaaaaaaaaaaa......konspirasi apa ini antara Adel sama Wulan ? ternyata Wulan banyak
cerita tentang gw ke Adel dan mungkin juga sebaliknya !" pikirku
"kalo emang lo ga bisa jawab, sekarang gw aja deh yang tanya sama elo To. Lo suka sama Adel ?"
tiba tiba pertanyaan itu terdengar dari suara speaker HP Adel
"kok lo jadi ngeraguin gw Lan ?" gw balik bertanya ke Wulan
"jangan balik tanya To, jawab aja !" kata Wulan tegas
"dulu emang gw suka Adel...Lan..." akhirnya jawaban jujur dari gw pun meluncur spontan
"sekarang ?" tanyanya lagi
"..............." mendadak kering mulut gw denger pertanyaan Wulan
"To......?" tanya Wulan
"ga bisa jawab dia Lan...." potong Adel
"diem dulu deh Del....gw pengen denger dia ngomong ke gw !" tegas Wulan
"masih....." akhirnya gw jawab juga pertanyaan itu, sebuah jawaban yang mungkin bakal nyakitin
Wulan....
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"hmmmmmm.........sekarang semuanya jelas khan Del ?" kata Wulan ke Adel
"maaf ya Lan...." jelas Adel
"Del...." Wulan memanggil Adel
"gw udah bisa ngerasa itu ! semenjak awal lo jodoh jodohin lagi sama dia, sikap lo ke gw dan betapa
lo memuja dia malah bikin gw berpikir balik tentang semua itu. Gw yakin lo juga suka sama Anto,
tapi lo dilema khan ? lo udah ada Ian dan ngga rela buat ngelepas Ian juga khan ?" tanya Wulan ke
Adel
"ga mungkin kalo lo sendiri ga suka sama Anto, Del....! gw juga sama kaya elo, punya perasaan juga
!" lanjut Wulan
"tapi maaf ya Del, sekarang Anto punya gw Del dan gw juga sayang sama dia. Gw ga bisa biarin dia
lo rebut dari gw" tegas Wulan
"iya Lan, gw tau itu dan gw mo minta maaf buat semuanya ya ?" harap Adel
"ga perlu Del, karena gw yakin Anto bakal tetep milih gw ! dan elo tetep sama Ian! gw tau elo Del !"
tegas Wulan
"gw nyadar diri kok Del, lo itu emang sejatinya Anto ! dan gw sadar bakal ada usaha keras rubah itu
menjadi milik gw !" lanjut Wulan
"canggih emang lo Lan, ga salah gw milihin lo buat dia !" Adel mulai tersenyum
"dia yang milih gw Del, bukan gw yang milih dia ! pasti dia bakal milih lo kalo saat itu dia punya
pilihan !" tegas Wulan
"iya...." jawab Adel singkat
"To....!" Wulan memanggil gw yang masih tertegun
"iya Lan, ?" jawab gw
"lo bakal tetep sayang gw khan ?" tanya nya
"iya..." jawab gw singkat
"ya udah, sekarang gw udah lega deh. Ternyata emang feeling gw selama ini bener To....!" tegasnya
"gw juga nyadar diri posisi gw To, awalnya ngeliat kalian berdua deket banget emang rada jealous,
tapi setelah gw kenal elo selama ini sepertinya gw ga perlu takut" lanjutnya
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"sama aja kaya gw ngeliat Adel, To....gw juga nyadar mungkin gw kalah segalanya dibandingin dia,
tapi gw tetep percaya Adel karena dia sahabat gw yang ga bakal mungkin ngerebut elo !" tegasnya
"iya khan Del ?" tanya Adel ke Wulan
"hehehe....masih dengan prinsip yang sama Lan ?"
"iyah lah Del....segila gilanya kita, tetep ga bakalan makan jatah temen khan ?" canda Wulan
"iya, gw juga sadar itu kok Lan...meski harus ngorbanin perasaan gw !" jawab Adel
"sama aja kaya gw Del...korban perasaan!" tegas Wulan
"hahaha...gara gara cowo satu ini !" Adel tertawa
"bukan Del, gara gara nya kita berdua ga pernah nemu yang gituan ! barang langka...hahah" Wulan
pun ikut tertawa
Sementara mereka tertawa, gw hanya bisa terkesima. Betapa saat ini bagaikan sebuah panggung
boneka, dimana gw sedang menjadi seorang pemeran utama, dan sedang dikagumi hingga dicaci
maki oleh berbagai macam perasaan para penonton nya.
Betapa beruntungnya gw kenal sama mereka, dua orang cewe beraliran liberal yang ternyata punya
perasaan yang sangat dalam akan hal mencintai.
"Del....maaf ya gw tetep pertahanin Anto !" perkataan Wulan di HP Adel, membuyarkan lamunanku
"gw yang salah Lan, harusnya gw yang minta maaf sama elo...." tegas Adel
"udah, ga apa apa...gw malah seneng ! tapi lo harus tetep janji sama gw ya ? jangan ada yang
berubah dari hubungan kalian berdua, karena gw suka itu!" pinta Wulan
"makasih ya Lan...." jawab Adel
"elo juga ya To...!" kata Wulan kepadaku
"iya.....Lan !" gw udah bingung mo ngomong apalagi
"ya udah, gw cape nih, mau tidur dulu ! ngantuk..." kata Wulan
"ok deh, bobo aja gih, besok pagi gw telpon" lanjutku
"udah dulu ya Lan, thanks !" kata Adel
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"ok deh Del....dah Anto..." lanjut Wulan
"klik...." telepon pun ditutup
Gw dan Adel hanya bisa berpandangan, entah kenapa sekarang malah jadi ada perasaan canggung di
diri gw. Tapi sejenak memandang wajah Adel, gw ngerasa ada perubahan dalam dirinya ! Seakan ada
beban yang berkurang di diri Adel saat ini.....
"yuk balik, udah mau tutup tuh !" ajak Adel
"hah ?" ga sadar gw udah lama, bahkan terlalu lama duduk di warung ini hingga ga sadar warung ini
udah berbenah selesai....
"ya udah yuk....." gw beranjak dari kursi gw
"gw aja yang bayar To...." Adel mengambil uang dari dompet dan menyerahkan ke penjual nasi
goreng
Kita berdua pun kembali berjalan bergandengan menuju kost kost‐an, melangkahkan kaki seakan
napak tilas perjalanan hidup yang pernah kita lalui.
"yuk gw anterin ke Hotel...." pinta Adel
"ga perlu lo minta, emang gw niat mau numpang kok...hehe" senyum gw ke Adel
"yeeeee.....! nih...." Adel melemparkan kunci mobilnya ke gw
Beberapa saat kemudian, mobil pun meluncur menuju ke perempatan Gandok, gw dan Adel sempet
berputar putar kota Bandung hanya untuk sekedar nostalgia akan kenangan kenangan indah selama
kami pernah hidup dan berjuang disini.
"To....lo yang tidur di hotel gw ? atau gw yang tidur di tempat lo ? males gw sendirian" tanya Adel
sebelum akhirnya mobil ini sampai di hotelku
"hahaha....sama sekali ga berubah ya lo ? kangen tidur sekasur sama gw?" tanya gw
"ngga sih, sebenernya kangen sama komputer elo ! hahaha..." jawabnya terbahak
"hahaha...ya udah terserah elo aja kalo emang mo tidur di hotel gw" jawab gw santai
"ya udah kalo gitu, tapi besok lo yang SMS Wulan yeee..." lanjutnya
"wah, ogah kalo gitu...mending lo aja yang SMS kali...!" tolak gw
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"yeee...katanya elo besok mau nelpon dia, bilangin aja sekalian !" tegasnya
"wah elo bener bener provokator neh Del..." lanjut gw
"ya udah besok gw yang nelpon dia deh...." Adel mengalah
Gila nih gw, baru aja Wulan tau kalo gw ngaku suka sama Adel. Malah sekarang ditambah Adel mau
sekamar sama gw...Harus ngomong apa gw besok sama dia ?
"wuih....beda banget sama kamar lo To !" kata Adel sumringah saat masuk ke kamar hotel gw
"hue..rese lo !" potong gw
"hehehe....kena lo !" Adel tertawa kecil
"bingung khan kalo gini gw ? biasanya gw main komputer lo dulu, setelah ngantuk baru gw tidur
disamping lo ! nah ini ga ada komputernya..." Adel ngomong sendiri di kasur
"yeee...tidur ya tidur aja ! bawel lo !" sanggah gw
"breghhhhhhhhhhhhhh...." gw pun merebahkan diri gw di kasur yang sama dengan Adel
".............." Adel pun membalikkan badannya dan kini dia bertatap muka secara langsung dengan gw
"cupppppppppppppppppppppppppppp" kali ini ciuman panjang dan hangat sudah mendarat di bibir
gw.
"..............Del ?" gw terheran saat dia melepaskan bibirnya dari bibir gw
"santai aja To, Wulan dan gw udah sama sama tau batasannya kok !" jawabnya tersenyum.
Dan Adel pun tidur dengan memeluk erat gw, entah kenapa malam ini tetap masih sama seperti
malam malam sebelumnya. bukan Hawa nafsu yang ada , semua Hawa nafsu selalu sirna di bawah
sinar wajahnya, kini tersisa rasa sayang yang sekarang gw rasakan, rasa yang tidak boleh rusak....
"Sebenernya elo dan Wulan yang seharusnya disebut barang langka Del, bukan gw....i'm just an
ordinary" sesaat sebelum gw terlelap
To Be Continue....Ke Part Terakhir XL
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Part XL
Setelah kejadian malam itu, hubungan gw dengan Wulan memang sedikit merenggang.
Tercipta sebuah kekakuan saat kita bertemu langsung, se-santai apapun pembawaan hati
Wulan pun ternyata disana masih tersimpan sebuah rasa sakit dengan semua kejadian ini.
Begitu juga dengan gw, sesantai apapun pembawaan gw dengan Wulan tetaplah tersimpan
rasa bersalah yang dalam terhadap Wulan.
Disisi lain hubungan antara Adel, Wulan, Ian dan gw masih tetap seperti biasanya walaupun
kita bener bener sudah jarang bertemu karena kesibukan masing masing.
Tapi sejauh ini, Wulan sudah tertanam menjadi salah satu bagian yang terbaik dalam hidup
gw sementara Adel tetap tertanam sebagai sebuah bagian intermezzo dari kehidupan cinta
yang rumit.
Setiap kisah pasti punya akhir, begitu juga dengan kisah dua kamar ini....berakhir saat gw
sedang ada tugas kerja di Yogyakarta
"............tuuuuuut.......tutttttt" suara HP mengagetkanku saat subuh tiba
"Halo To.....ayo bangun, siap siap !" terdengar suara Wulan dari seberang
"iya...." suaraku masih terdengar serak
"ya udah, mandi dulu trus langsung berangkat ya !" pinta Wulan
"iya Lan...makasih ya udah bangunin" gw tersenyum sendiri meskipun Wulan tidak
melihatnya
"iya,ya udah deh ya....bye" Wulan mengakhiri pembicaraannya
Gw pun langsung beranjak menuju kamar mandi, setelah itu langsung menuju bandara
Adisucipto Yogya untuk melakukan flight pertama ke Jakarta dan langsung menuju ke rumah
Adel.
"..........To" sambut Wulan sambil mencium kedua pipiku di gerbang pintu rumah Adel
"....Lan !" gw usap kedua rambutnya
"masuk yuk....udah ditunggu !" ajaknya
"yuk...." gw gandeng tangan Wulan
".......hai, apa kabar To ?" sapa Ian saat gw sudah berada di dalam rumah
"baik...lo sendiri ?" saat gw peluk dan tepuk punggung Ian
"baik juga...." jawab Ian singkat sambil membalas dengan tepukan di punggung
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".......udah ditunggu Adel" Ian tersenyum ke arahku
"............*cuppppp" kucium kening Adel
Tampak senyum indah Adel dalam tidurnya, senyum yang selalu menjadi pesona buat banyak
orang, senyum yang selalu membuat orang penasaran ingin mengenal dan mencintainya.
".........To, bangun...Udah mau jalan" tepuk Wulan di pundak ku
"hah.....iya iya" ga kerasa gw terlelap karena terlalu capai
"cuci muka dulu aja sana...." pinta Wulan
"okay........" gw buru buru ke kamar mandi untuk cuci muka
Sesaat kemudian kami bertiga pun duduk di gerbang rumah Adel,....sedang menunggu Adel.
Saat Adel keluar, kami pun berdiri menyambutnya dengan senyum. Dan akhirnya kami pun
pergi..........
"Adel keliatan cantik banget ya To...." bisik Wulan di telingaku
"iya...." jawabku singkat
"lo masih sayang Adel to ?" tanya Wulan
"............" kubalas pertanyaan Wulan dengan sebuah senyuman dan usapan di kepala
"maafin gw ya To...." Wulan pun menitikkan air matanya
"udah ga apa apa Lan....lo ga salah apa apa kok" jawabku sambil mengusap air matanya
"harusnya gw yang minta maaf ke elo dan Adel" lanjutku
"giliran lo To....." sapaan Ian mengagetkanku
Kuterima sekeranjang bunga yang tinggal terisi separuh, perlahan mulai kutaburkan ke
tempat Adel beristirahat untuk yang terakhir. Adel kini sudah kembali ke kamar, bukan ke
kamar yang dulu biasa dia tempati.
Kini dia kembali ke kamar yang lebih indah, kamar tanpa kesedihan dan kemunafikan, kamar
yang selalu terisi tawa dan keceriaan yang selalu dia idam idamkan selama ini.
Kini hanya tersisa kami bertiga di depan sebuah gundukan tanah merah yang masih basah
ini....Menatapnya seakan ga percaya bahwa ini terjadi.
".......ssssshhhhsss" ga kerasa air mata mengalir di pelupuk mataku. Air mata yang selama ini
kutahan untuk Adel
"udah To....." usapan tangan Wulan menyeka air mataku yang kini mengalir perlahan di pipi
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"lo bilang ke gw kalo kita ga boleh sedih..." Wulan berkata lirih
"............" gw ga bisa berkata apa apa, gw bertekad untuk tidak merasa sedih dengan
kepergian Adel tapi air mata ini mengalir dengan sendirinya , mengalir perasaan yang pernah
terjadi antara gw dan Adel
"balik sekarang ?" Ian mengagetkan lamunanku
"yuk......" Wulan mengiyakan disampingku
"ikhlasin Adel ya To....." Ian menepuk pundakku dan berlalu
"iya yan.....biarlah Adel jadi kenangan yang terindah dalam hidup kita bertiga saja !" jawabku
dalam hati
Adel meninggal dalam sebuah kecelakaan tunggal di Tol Jagorawi, mobil yang dia kendarai
tengah malam itu mengalami selip dan berguling berulang kali. Tidak ada alkohol yang
ditemukan di diri Adel saat itu, dan itu bisa membuatku tersenyum karena dia memang benar
benar sudah meninggalkan alkohol dari kehidupannya dan di itupun diakui Wulan.
Kini hanya tersisa kenangan dari Adel, sebuah pengalaman hidup bersama seorang Adel yang
mungkin bakal susah terlupakan buat gw, Wulan dan Ian.
Sebulan kemudian, gw sempatin lagi ke Jakarta untuk sekedar menjenguk makam Adel. Dan
setelah itu gw langsung menuju Bandung, berusaha mencari memory memory yang tertinggal
di balkon itu.
Di balkon ini, gw tatap satu persatu pintu dua kamar yang sedang ditinggal kedua
penghuninya. Begitu banyak memory yang harus gw kenang disini, memory yang selalu
tertanam di setiap sudut sisi ruang kost ini.
"................." perlahan gw menatap bukit ciumbeluit di seberang sana
"sekarang pasti lo udah tau ada apa sebenernya disana Del !" dalam hati gw
"...bregh...." gw terduduk di bangku ini, dan gw lihat bangku kosong di sebelah gw, bangku
yang selalu ditempati Adel selama dia hidup di kost ini.
"..........hmmmmmmmphhh" gw hanya menghela nafas panjang, menahan supaya air mata ini
tidak terjatuh disini, tempat dimana kesenangan dan kesedihan berbaur menjadi satu.
Tidak ada lagi kopi disini, tidak ada lagi novel disini, tidak ada lagi suara gitar disini, tidak
ada lagi canda tawa disini, tidak ada lagi air mata disini, hanya tersisa kesunyian. Biarlah
semua itu tersimpan hanya di memory gw sendiri.
Di tengah kecantikan dan sifat Adel yang liar, ternyata di ujung hatinya masih tersisa
kelembutan hati yang mungkin hanya gw sendiri yang tahu. Kini Adel sudah menemukan sisa
gula nya disana, dia sudah bisa merasakan kopi terenak dengan campuran kopi dan gula yang
pas. Dan biarlah nama Anto, Wulan dan Ian menjadi salah satu bagian dari kenikmatan kopi
yang lo idamkan.
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Kini masih ada yang harus gw lanjutkan dan gw jaga diluar sana....Wulan

The End
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Part XIII
(The Missing Part)

"Antoooooooooooooo..........bragh..." Adel memukul pintu kamar mengagetkanku
"setannnnnnnnn !" hampir aja gw mati jantungan
"hahaha....sini bentar deh To...." Adel mengajak gw keluar kamar
"liat tuh ada pelangi...." Adel menunjuk ke arah kejauhan, dan memang nampak pelangi
melingkar indah disana
"yeeeee...gw kira apaan !" protes gw
"khan keren To......jarang jarang lagi liat pelangi ! dasar cowo !" kata Adel sewot
"eh bentar bentar, jangan balik ke kamar dulu !" pintanya sambil menarik kausku
"duduk dulu disini, gw mo curhat neh!" pintanya
"wah mending gw main komputer daripada dengerin curhatan lo !" gw tetep berusaha menuju
ke kamar gw walaupun di tarik tarik Adel
"ah Anto....sini dulu bentar dong !" rengek Adel
"duh...iya ! tapi jangan lama lama ya ?" pinta gw
"masalah apalagi nih ?" tanya gw sambil menempatkan diri di posisi tempat duduk gw
"eh sejam lima puluh ribu ya buat konsultasi...." canda gw
"yeeee....dasar lo ! gw bayar deh...cuma limpul ini !" Adel pun tertawa
"hahaha...udah ah buruan" lanjutku
"gini To, gw mo curhat soal Ian " Adel melanjutkan
"aduh....! males ah gw ! yang lain aja emang ga ada ?" tanya gw males
"adanya baru ini ! udah dengerin aja lo !" tegasnya
"menurut lo, Ian serius ngga sama gw To ?" tanyanya kemudian
"serius lah !" gw jawab sekenanya
"ahhh...jawab nya yang serius dong ! yang bener ah To!" kata Adel ketus
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"yey, masa gw harus bilang ga serius ? kalo entar ternyata beneran serius gimana coba ? gw
juga yang salah kan ?" gw membela diri
"jadi gitu ya ? menurut lo dia serius ya? bagus deh kalo gitu" jawabnya
"emang kenapa kok nanya gitu ?" tanya gw
"ngga sih, gw juga ngerasa si Ian tuh beda aja dari cowo cowo gw sebelum dia" terang Adel
"bedanya ?" selidik gw
"iya, gw juga ga tau To, kerasa aja dari dalem hati gw !" jawabnya
"Ian bisa menutup ke-childish-an gw dengan sikapnya yang dewasa, dan yang lebih beda...."
lanjut Adel
"Ian itu bisa menatap gw dengan sempurna, menatap semua bagian tubuh gw tapi ga pake
nafsu melainkan sayang!" terangnya lagi
"wuih hebat lo ! bisa ngerasain mana yang nafsu dan mana yang sayang ya !" potong gw
"bisa lah, gw khan cewe To...." jawabnya singkat
"nih sekarang lo liat mata gw ! mata gw nafsu apa sayang sama elo ?" tanya gw becanda
"ah elo mah dua dua nya kali To ... hahaha !" kata Adel
"hehehe..." gw pun terkekeh mendengar jawabannya
"udah khan ? masih ada lagi yang mau dicurhatin ?" tanya gw
"masih !....diem dulu disini" hardik Adel
"lo takut mati ngga sih To ?" tanya Adel tiba tiba
"ngga, itu khan bagian dari hidup kita Del" jawabku
"kok gw takut ya ?" tanyanya
"kenapa coba ? ga perlu takut lah ! malah jadi beban pikiran lo kalo mikirin gituan !" gw
mencoba menasehatinya
"iya takut aja sih To ! hidup gw berantakan gini !" jawabnya
"kalo emang lo takut, ya lo nya yang harus berubah ! pelan pelan aja Del !" sambung gw
"iya, bantuin gw ya To...?" pinta nya
"apa sih yang engga buat elo Del...hehehe" dan Adel pun tertawa mendengar jawaban gw
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Begitu takutkah Adel akan hal itu ? raut wajahnya seketika berubah ketika tadi dia
mengutarakan hal itu. Sebegitu berantakan kah hidupnya ? mungkin hanya dia dan yang
diatas yang tahu.
To Be Continue ke Part XXIV
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