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I 

Kirana 

Perempuan itu membuka laptopnya dan mulai menulis. Di luar hujan turun dengan deras, sementara La 

Vie en Rose terlantun dari suara Lisa Ono yang empuk. Entah kenapa sudah beberapa hari ini otaknya 

seakan buntu dan tak banyak tulisan yang dihasilkannya, padahal tenggat sudah di depan mata. Baru 

saja tiga paragraf diketiknya, namun inspirasi seolah terhenti. Kirana lalu menyalakan sebatang rokok 

dan menghisapnya dalam-dalam. Pikirannya terbang entah kemana. Ke masa lalu… 

Kirana mengamati butiran pasir yang terselip di sela jari kakinya. Pasir itu terasa hangat. Baru pukul 

empat sore lebih sedikit, matahari belum turun di pantai ini. Perempuan itu menikmati sinarnya yang 

hangat, dia tak peduli teriknya akan menghitamkan kulit. Liburan. Begitulah yang ada dalam pikirannya 

saat itu. Tiba-tiba Kirana merasakan jemarinya digenggam. Damar. Kirana tersenyum dalam hati. 

Akhirnya dia bisa juga berjalan menyusuri pasir pantai Kuta bersama laki-laki itu. Tak banyak yang 

diinginkannya, hanya menikmati matahari yang tenggelam dan langit senja yang indah di pantai 

bersama Damar. Pantai mana pun, Kirana tak peduli, asalkan bersama Damar. 

Kirana dan Damar duduk di atas pasir, tepat di depan matahari. “Do’aku terjawab sudah” ujar Kirana 

dalam hati. Sebelum berangkat, Kirana hanya meminta satu hal. Dia ingin berjalan menyusuri pantai, lalu 

duduk memandangi matahari yang terbenam dengan Damar di sisinya. Kirana merasakan melankoli 

yang aneh dalam hatinya. Menikmati senja di pantai bukan lah sesuatu yang bisa dilakukannya setiap 

hari, apalagi dengan Damar di sisinya. 

Matahari masih bersinar terik, tapi hati Kirana terasa sejuk. Andai saja mereka bisa seperti itu setiap 

hari. Tapi mereka tak bisa seperti itu setiap hari. Karenanya, Kirana merekam momen senja itu baik-baik 

dalam memori otaknya. Setiap detik adalah harta yang berharga. Kirana tak ingin kehilangan satu detik 

pun. 

 

Matahari yang terbenam itu indah. Tapi kebersamaannya dengan Damar jauh lebih indah. Kirana tak 

ingin menukarnya dengan apapun. Kirana tak ingin bertukar tempat dengan siapapun. “Look, honey… it’s 

so romantic…” bisik Damar sambil memeluk Kirana dari belakang. Berdua mereka memandangi langit 
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yang jingga keunguan. “Yeah… it is…” sahut Kirana. Senja itu memang terasa sangat romantis. Karena 

Damar ada di sisi Kirana. Keduanya tak terlalu banyak bicara satu sama lain. Hati mereka yang bicara 

lebih banyak. Kirana mendengar seruan hati Damar setiap saat, “I love you…”. Kirana merasakan Damar 

mengecup punggungnya lalu memeluknya lebih erat lagi. Kirana memejamkan matanya. Dia tak ingin 

berpisah lagi dari Damar. Bahkan berpisah beberapa hari saja sudah terasa seperti terlalu lama baginya. 

Tapi Kirana tak pernah berani menggantungkan harapannya terlalu tinggi. Just for today. Carpe diem. 

Hari ini saja. Untuk hari ini saja. Begitulah yang diajarkan Damar padanya. Hiduplah untuk hari ini saja. 

Lakukan semuanya untuk hari ini saja. Sebenarnya hal itu sangat bertentangan dengan pola pikir Kirana 

yang terbiasa panjang dan terorganisir, penuh dengan segala macam tindakan prevensi, rencana A, B, C 

sampai Z. Namun Kirana merasa, tak ada salahnya jika dalam satu-dua hal ia mengikuti pola pikir Damar. 

“Mau cari orang lain?” tanya Damar. Kirana menggeleng dalam pelukan Damar. “Tambatan terakhir?” 

tanya Damar lagi. Kirana mengangguk. Tambatan terakhir. Hati Kirana sedikit tersayat mendengarnya. Ia 

selalu berharap setiap laki-laki yang singgah dalam hidup beberapa tahun terakhir ini adalah tambatan 

terakhirnya. Jiwanya yang telah lelah berlayar sangat ingin berlabuh. Namun sayang, semua lelaki itu 

tidak menjadikannya tempat parkir. Kirana hanya jadi shelter. Tempat pemberhentian sementara, bukan 

tujuan akhir. Maka hatinya diliputi sedikit ragu ketika mendengar Damar bertanya. Akankah…? Kirana 

hanya bisa berharap dan mengusahakan yang terbaik. Kirana hanya bisa berharap dirinya cukup baik 

untuk Damar. Besok Damar pulang. Kirana masih harus tinggal sehari lagi di Bali karena mereka tidak 

berhasil mendapatkan jadual kepulangan yang sama. Kirana merasa ada sesuatu yang mulai hilang 

dalam dirinya. Dia akan sendirian besok. Tak akan ada Damar. Kirana akan sendirian. Hal terbaik yang 

bisa dilakukannya adalah menikmati setiap detik kebersamaan mereka malam ini. Sama seperti dia 

menikmati setiap detik kebersamaan mereka di tepi pantai sore tadi. 

Alam terlihat tenang. Hanya ada debur ombak di kejauhan yang membuih putih. Kirana menikmati 

suasana itu, tapi hatinya kosong. Kirana sendirian. Tak ada Damar di sisinya. Tentu semuanya akan jauh 

lebih indah jika laki-laki itu ada di sisinya saat ini. Kirana kesepian di tengah keramaian. Sedikit menyesal 

karena tak membawa laptop-nya, Kirana melewatkan waktu makan siangnya sambil membaca. Tapi 

pikirannya sulit fokus pada bukunya. Pemandangan yang indah, hembus angin laut yang sejuk, lagu-lagu 

mellow yang mengalun di kafe dan kesendirian yang dirasakannya membuat pikiran perempuan itu 

terpecah. Antara kesepian, rindu dan nikmat. Lagu-lagu yang diputar mengingatkannya pada Damar. 

Kirana menghela nafas. 

“You used to be a good friend to loneliness, Kirana. Now, all the best that you can do is letting it come to 

accompany you here…” Kirana bicara pada dirinya sendiri. Jiwanya hampa dan hatinya perih, tapi dia 

mencoba berkompromi dengan rasa sepi yang setia menemaninya. Hanya sehari ini saja, besok dia akan 

pulang dan bertemu lagi dengan Damar. 

Setelah satu jam duduk di kafe itu, Kirana memutuskan untuk berjalan menyusuri pantai. Laut masih 

surut dan jauh. Kirana berjalan di atas pasir padat yang basah. Pantai benar-benar sepi, hanya ada 

beberapa orang yang berenang saja. Andai saja pantai ini bisa selalu sesepi ini, tentu pengalaman 

kemarin akan terasa lebih dalam. Kirana berjalan perlahan. Menikmati sapaan angin laut yang sejuk. 

Berbagai percakapannya dengan Damar berkelebat di rongga kepalanya. 
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“Do you love me…?” laki-laki itu bertanya sambil menatap matanya dalam-dalam. “I do…” jawab Kirana 

lirih. “Really…? Seberapa besar?” tanyanya lagi. Kirana menghela nafas dan berpikir, “Aku nggak mau 

menukar tempatku saat ini dengan siapapun.” Damar tersenyum. “Do you love me…?” Kirana balik 

bertanya. “I do…” laki-laki itu menjawab sigap. “Really…? How much?” ujar Kirana lagi. Ganti Damar 

yang menghela nafas, “Kalau ada laki-laki lain yang minta tukar tempat sama aku, pasti bakal aku 

gebuki!” Lalu mereka tertawa bersama. “Mau cari orang lain?” Damar bertanya sambil masih menatap 

Kirana lekat. Kirana menggeleng. “Tambatan terakhir?” Tanya laki-laki itu lagi. Kirana mengangguk. 

“Kamu adalah tulang rusukku yang hilang, Kira….” Damar berbisik di telinga Kirana. 

Meski dengan sejuta ragu dalam hatinya, Kirana tetap mengangguk. Bukan ragu atas keinginannya 

menjadikan Damar sebagai tambatan terakhirnya. Tapi ragu atas kemampuan Damar bertahan 

dengannya hingga benar-benar menjadi tambatan terakhirnya. Selama ini “tambatan terakhir” hanya 

menjadi mimpi semu bagi Kirana. 

Kirana berdiri memandangi debur ombak yang berkejaran ke pantai. Membiarkan pikirannya lepas. 

Kirana selalu merasa nyaman berada di dekat Damar. Laki-laki itu bisa memberinya rasa aman dan 

kebebasan pada saat yang bersamaan. Cintanya begitu besar pada Damar, sampai-sampai Kirana sendiri 

tak tahu, seberapa besar sebenarnya rasa itu tumbuh dalam hatinya. Begitu besar dan begitu dalam 

terasa. Jauh melebihi apa yang pernah dirasakannya sebelumnya. Begitu besar dan dalam hingga Kirana 

sering ketakutan. Takut jika suatu hari Damar pergi, dia tak akan lagi mampu bertahan sendirian. Kirana 

menyadari dirinya lemah. Dia mempercayakan jiwanya yang rapuh pada Damar. Hatinya tinggal 

sekeping. Namun kepingan terakhir itu diam-diam telah dia berikan kepada Damar. Kirana tak tahu apa 

yang akan terjadi seandainya Damar memutuskan untuk membuang kepingan itu jauh-jauh. 

Menjelang malam, Kirana pergi ke kedai kopi untuk segelas Iced Hazelnut Latte kesukaannya. Dia 

merasa harus membayar rasa Ice Capuccino yang tidak enak sore tadi dengan segelas kopi dingin yang 

memang benar-benar layak untuk dinikmati. Untung kedai kopi itu terletak di seberang hotel tempat dia 

menginap. Tepat bersebelahan dengan sebuah diskotik dan kafe yang mengusung musik-musik berirama 

reggae. Suasana memang gaduh, namun Kirana merasa nyaman. Kirana memang suka memperhatikan 

sekelilingnya. Di mana pun dia berada. 

Kirana mengamati orang yang lalu lalang di jalan yang sudah mulai ramai. Waktu sudah menunjukkan 

pukul sepuluh malam. Klab-klab dan kafe-kafe sudah mulai ramai dikunjungi orang. Musik yang 

berdentam dari klab-klab sekitar meretas malam. Kirana berhenti menulis sejenak untuk menyalakan 

rokoknya. Rasa sepi tiba-tiba menyusupi relung hatinya menggantikan rasa nyaman yang sebelumnya 

bersarang. Di tengah hingar-bingar musik yang dimainkan dan di tengah ramainya orang yang mulai 

mencari hiburan malam, Kirana merasa sendirian. Dia memang sendirian. Kirana rindu pada Damar. 

Kirana memutuskan untuk berhenti menulis. Selain baterai laptop-nya sudah hampir habis, menulis 

dalam keadaan rindu tidak akan menghasilkan tulisan yang bagus. Itu menurut Kirana. Maka Kirana 

beralih pada bukunya. Namun membaca dalam keadaan seperti itu juga membuat Kirana tidak dapat 

fokus pada apa yang dibacanya. Akhirnya Kirana menutup bukunya dan mulai menikmati kopinya sambil 

merokok dan memperhatikan jalan di hadapannya. 
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Kirana ingin malam cepat berlalu agar esok segera tiba dand ia bisa segera terbang pulang. Bertemu lagi 

dengan Damar. Kirana merasakan waktu berjalan sangat lambat. Dia menangis dalam hati karena 

merasa jiwanya begitu kosong. “Hold it Kirana. Just one more day… it’s not even a day, just a few hours 

more…” Kirana mencoba menghibur dirinya sendiri. Namun tak urung Kirana merasakan bola matanya 

menghangat. Kirana merasakan kehampaan bercampur rasa takut mulai mengisi hatinya. Takut dia 

terlalu tergantung pada Damar. Takut dia tak bisa berdiri sendiri jika Damar tak ada. Takut ditinggalkan. 

Takut. Takut. Takut. Dan takut. 

Kirana tidak tahu, kapan rasa takut itu sebenarnya mulai muncul. Dia hanya baru sadar saat itu. Kirana 

merasa sangat lemah. Dan dia tidak terlalu suka dengan rasa itu. Dulu, Kirana selalu sendiri. Dia 

berteman baik dengan rasa sepi dan kesendirian. Dia selalu bisa menikmati momen-momen 

kesendiriannya. Namun sekarang Kirana merasa sulit sekali untuk bersahabat dengan kesendirian dan 

rasa sepi. Entah kenapa. Mungkin karena sekian lama dia selalu memiliki Damar yang dengan setia 

menemaninya. Damar yang selalu mau mendengarkan keluh kesahnya. Damar yang selalu menatapnya 

dengan penuh cinta. Tatapan yang kadang membuat Kirana salah tingkah. 

Akhirnya hari itu datang juga. Hari Minggu. Hari di mana Kirana akan terbang pulang menemui Damar. 

Kirana mengamati landasan pacu yang berbatasan dengan laut dari jendela Smoking Lounge Ngurah Rai 

International Airport yang terletak di lantai dua. Pemandangan itu tak setiap hari bisa ditemuinya. Kirana 

senang melihat pesawat-pesawat yang bergantian mendarat dan lepas landas. Sepertinya dia merasa 

akan selalu rindu pada pulau itu. Entah kapan dia akan bisa kembali lagi. Dengan Damar tentunya. 

Menunggu sendirian bukanlah sesuatu yang terlalu menyenangkan untuk dilakukan, namun Kirana tak 

punya pilihan lain. Dia harus sendiri sampai tiba di kota tempatnya tinggal nanti. 

Setelah hampir satu jam terlambat, akhirnya Kirana naik juga ke pesawat yang akan membawanya 

pulang. Tempat duduknya tepat di pinggir jendela. Dari situ Kirana bisa melihat laut yang menjauh ketika 

pesawat mulai bergerak. Potongan percakapannya dengan Damar kembali berkelebat di kepala Kirana. 

 

“Do you love me…?” 

“I do…” 

“Really…? Seberapa besar?” 

Kirana menghela nafas dan berpikir, “Aku nggak mau menukar tempatku saat ini dengan siapapun.” 

Damar tersenyum. 

“Do you love me…?” 

“I do…” 

“Really…? How much?” 
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Ganti Damar yang menghela nafas, “Kalau ada laki-laki lain yang minta tukar tempat sama aku, pasti 

bakal aku gebuki!” 

Lalu mereka tertawa bersama. 

“Mau cari orang lain?” 

Kirana menggeleng. 

“Tambatan terakhir?” 

Kirana mengangguk. 

Kirana memasang kaca mata hitamnya dan memandang landasan pacu yang terlihat seolah menjauh. 

Saat pesawat terasa terangkat, Kirana melempar pandangan terakhirnya ke luar. Ke laut dan pantai yang 

semakin jauh. 

“Damar…. Aku pulang….” 

Dering telepon membangunkan Kirana dari lamunan panjangnya. Dipandanginya nama yang tertera 

pada layar telepon genggamnya. Prama. Sejurus kemudian perempuan itu menekan tombol warna 

merah. 

Kirana kembali menatap word document di laptopnya dengan pandangan kosong. Pekerjaannya belum 

lagi setengah jadi, tapi otaknya benar-benar tak mau diajak kompromi. Kosong. Tak ada inspirasi. Seolah 

beku. “Sebatang lagi…” begitu pikirnya. Merokok seolah jadi stimulan daya kreatifitas baginya. Padahal 

dia tahu itu dusta belaka. 

“Hai… lagi apa kamu?”  Tiba-tiba sebuah pesan singkat masuk di telepon genggamnya. Laki-laki itu lagi… 

“Lagi kerja” Balas Kirana pendek. 

“Kamu kenapa?” Sambung laki-laki itu. 

“Tidak apa-apa” Balas Kirana dengan malas. 

“Marah?” Tanya laki-laki itu. 

“Tidak” Jawab Kirana. 

“Yakin?” Sambungnya lagi. 

“Mungkin belum” Balas Kirana agak jengkel. 

“Oh? Sorry. Ganggu ya?” Akhirnya kalimat itu sampai juga. 

“Ini kan jam kerja” Lanjut Kirana. 

“Ok. Maaf. Nanti jangan terlambat makan siang ya…” Laki-laki itu seperti mengakhiri percakapan. 
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“Ok” Balas Kirana lagi. Lalu perempuan itu meletakkan telepon genggamnya di atas meja dan mulai 

mengetik lagi. Sebatang rokok sudah habis, kini sebatang lagi baru akan dinyalakannya… 

 

 

Dua orang itu duduk di teras sebuah kafe. Cuaca tidak terlalu panas. Berangin dan sekilas terlihat seperti 

akan turun hujan. Laki-laki itu menatap wajah perempuan yang duduk di hadapannya lekat-lekat. 

Perempuan itu duduk sambil memendangi kesibukan jalan di sampingnya. Bermain dengan pikirannya 

sendiri, seolah kehadiran laki-laki itu dismisif. 

“Kenapa sih kamu, Na?” laki-laki di hadapan Kirana membuka percakapan. Kirana mengalihkan 

pandangannya kepada laki-laki itu. Na. bukan Ra. Maka bisa dipastikan itu bukan Elang – begitu pikir 

Kirana. Tubuhnya memang berada di teras kafe itu, tapi pikirannya tidak. Pikirannya entah di mana. 

“Aku tidak apa-apa kok…” jawab Kirana sambil menyeruput lychee ice tea nya. “Bohong ah! Sejak 

pertama sampai ke tempat ini kamu tidak banyak bicara. Aku ‘kan jadi bingung, Na…” lanjut laki-laki itu. 

Kirana menghela nafas panjang. Lalu menyalakan rokoknya. 

“Kamu bilang, kamu ingin ketemu aku kan? Ya sudah. Ini sudah ketemu. Lalu mau apa?” ujar Kirana tak 

acuh sambil menyemburkan kepulan asap pertamanya. Laki-laki itu ikut menyalakan rokoknya. 

“Sepertinya aku ini tidak pernah benar di matamu, Na… kenapa sih?” Tanyanya dengan suara putus asa. 

Kirana tertawa kecil. Sedikit sinis. “Itu perasaanmu saja kok. Lagipula benar atau salah itu ‘kan relatif, 

Pram.” Jawabnya diplomatis. “Hmm… begitu ya?” kata laki-laki itu. “Iya…” kata Kirana sambil 

tersenyum…. Tidak tulus… 

“Eh, kamu tahu tidak…” tiba-tiba laki-laki itu berkata setelah diam beberapa detik. Kirana menoleh 

padanya, “Apa…?” Tanya Kirana. Laki-laki itu tersenyum lebar. “Kamu itu jutek, tapi aku tetap suka 

padamu kok… makin tertantang malah…” lanjutnya dengan senyum kemenangan di wajahnya. Kirana 

tersedak asap rokoknya. “Apa???” retorika basi itu keluar dari mulut Kirana. “Iya… aku tahu… kamu itu 

jutek karena ingin menguji aku ‘kan? Tenang saja, Na… kamu mau jutek sejutek-juteknya pun tidak akan 

menyurutkan perasaanku padamu kok…” jawab laki-laki itu masih dengan senyum lebar di wajahnya. 

“Eh? Siapa yang menguji? Aku memang seperti ini kok.” Sanggah Kirana. “Tapi… suka-mu itu hanya 

sekedar suka saja ‘kan? Tidak lebih?” lanjut perempuan itu. 

“Aku nyaman denganmu, Na…” ujar laki-laki itu sedikit lebih serius kali ini. “Nyaman? Yakin? Meskipun 

aku jutek begini?” ujar Kirana tak percaya. Laki-laki itu tertawa. “Iya! Aneh ya? Tapi di situ lah daya tarik 

kamu, Na… seperti minta ditaklukkan!” lanjutnya. Kirana tenganga… “Kamu…. “ perempuan itu tidak 

sanggup berkata-kata. “Nyaman ya…” akhirnya Kirana bisa menguasai rasa kagetnya. “Lalu kalau 

nyaman… mau apa?” lanjutnya. Laki-laki itu terbatuk kecil, “Yaa… aku ingin terus berada di rasa nyaman 

itu, Na…” Kirana mengepulkan asap rokoknya, “Hmmm… ya sudah… begini juga sudah nyaman ‘kan?” 

jawabnya. “Aku mau lebih…” kata laki-laki itu tanpa basa basi. Kirana tertegun. “Maksudmu apa?” pura-
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pura bodoh… “Maksudku… aku ingin kamu, Na… ingin kamu untukku saja...” lanjut laki-laki itu. “Jangan 

ah… nanti kamu sakit hati…” jawab Kirana. Senjata pertamanya. 

Prama memandang Kirana dengan pandangan bingung, “Sakit hati bagaimana maksudmu, Na?” Tanya 

laki-laki itu dengan nada ingin tahu. Kira menghela nafas panjang… lagi… “Ya sakit hati… kecewa sama 

aku…” lanjutnya. “Tidak mungkin.” Jawab laki-laki itu pendek dan mantap. “Aku suka banget sama kamu, 

Na. tidak mungkin aku akan kecewa.” Sanggahnya dengan rasa percaya diri yang tinggi. “PD sekali 

kamu…” keluh Kirana. “Harus!” jawab laki-laki itu penuh semangat. “Tapi… aku tidak ingin menyakiti 

kamu…” sambung Kirana. “Tidak akan! Percaya saja padaku, Na….” kata laki-laki itu sambil menatap 

Kirana dalam-dalam. Kirana membalas tatapan matanya… “Jangan….” Jawab perempuan itu. Laki-laki itu 

terlihat kecewa. “Kenapa? Kamu sudah punya pacar?” lanjutnya dengan nada sedikit kecewa. Kirana 

seperti diberi celah. “Iya! Aku sudah punya pacar…” perempuan itu tersenyum dalam hati, “Sekarang dia 

pasti mundur!” batinnya. 

Prama menyandarkan punggungnya ke kursi sambil terus menatap Kirana dalam-dalam, mengisap 

rokoknya dalam-dalam lalu mengepulkan asapnya, “Lalu? Kalau kamu sudah punya pacar memangnya 

kenapa?” kalimat itu keluar begitu saja dari mulut lelaki itu tanpa disangka-sangka. Kirana tersentak. 

Kaget. “Mana pacarmu? Suruh datang kemari kalau memang ada!” tantangnya. Kirana memutar otak. 

“Dia tidak di sini. Di luar kota.” Jawabnya cepat. “Nah!" laki-laki itu tersenyum lebar. Seperti diberi 

kesempatan... "Kalau dia sedang tidak kemari, kamu bisa denganku ‘kan?” laki-laki itu mengajukan 

sebuah proposal. “Hah?” Kirana tak percaya pada apa yang barusan didengarnya, “Kamu mau jadi 

selingkuhanku?” tanyanya dengan intonasi tinggi. “Kenapa tidak? Yang penting aku bisa denganmu. 

Titik!” laki-laki itu mulai nekad. Kirana tersedak. Gila! 

“Aku tidak mau!” Kirana kelepasan. “Tidak mau selingkuh?” cecar lelaki itu. “Tidak mau denganmu!” 

akhirnya kejujuran pun mengambil alih keadaan. Laki-laki itu tercekat. “Tidak mau selingkuh denganku?” 

pertanyaan pedantic itu keluar dari mulutnya. Kirana mendengus kesal. “Bukan itu! Aku tidak mau 

denganmu. Titik.” Jawab Kirana sambil menatap tajam mata laki-laki itu, “Selingkuh atau pun tidak…. 

Aku tidak mau denganmu. Tidak suka!” Cakra terakhir telah diluncurkan. Bohong jika laki-laki itu masih 

juga tidak mengerti. Bodoh jika dia masih memaksa – begitu pikir Kirana. 

“Tapi, Na…” laki-laki itu bersiap untuk meneruskan serangannya. “Jangan paksa aku!” potong Kirana 

cepat, “Jangan paksa aku, karena jika kamu memaksa terus, aku akan memutuskan tali pertemanan 

denganmu. Tidak harus begitu….” Ujar perempuan itu sambil membereskan barang-barangnya ke dalam 

tas. “Terima kasih untuk percakapan sore ini… aku harus pergi…” lanjutnya cepat sambil berdiri lalu 

beranjak pergi. Meninggalkan laki-laki itu sendiri. Memberinya waktu untuk berpikir dan mencerna 

semua yang baru saja terjadi. Mencoba untuk mengurangi dampak buruk dari percakapan sore itu. 

“Biar…. Biarlah begini saja lebih baik untuknya…” batin Kirana sambil menekan speed dial di telepon 

genggamnya.  

Sejurus kemudian Kirana tersambung dengan nomor yang dituju, “El… kamu dimana…? 
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Elang menghampiri Kirana yang duduk sendirian di sudut kafe. Perempuan itu duduk dengan wajah 

ditekuk dan ekspresi sebal, “Sorry lama ya, Ra…. Macet!” ujar Elang sambil meraik kursi di hadapan 

Kirana. Perempuan itu hanya mengangkat bahu. Elang mengeluarkan sebatang rokok lalu 

menyalakannya. “Ada apa sih?” tanyanya. Kirana ikut-ikutan mengeluarkan sebatang rokok dan 

menyalakannya lalu mengepulkan asapnya kuat-kuat. Khas perempuan itu jika sedang kesal atau 

emosinya sedang tidak stabil. “Prama.” Jawabnya singkat. Elang tersenyum. Sebenarnya dia ingin sekali 

tertawa tapi tidak tega melihat Kirana yang sedang kesal, “Kenapa lagi dia?” Tanya Elang. Kirana 

mendengus kesal, “Aku itu sebenarnya tidak keberatan berteman dengannya. Pada dasarnya dia baik, 

tapi….” Ujarnya. “Tapi apa? Menyebalkan?” sambung Elang sambil menjetikkan abu rokoknya ke dalam 

asbak. “Iya!” sambar Kirana dengan penuh emosi. Elang tak kuasa menahan dirinya lagi. Laki-laki itu 

tertawa terbahak-bahak. “Kok kamu malah menertawakan aku sih, El?” Kirana berujar dengan nada 

suara tidak suka. “Maaf… maaf!” kata Elang masih di tengah derai tawanya, “Habisnya kamu itu lucu, 

Ra… Kalau sudah urusannya Prama, sepertinya dia itu tidak pernah benar. Kasihan lah… Kesalahannya 

dia itu cuma satu: suka padamu…. Dan kamu tidak suka. Iya ‘kan?” kata Elang. “Sok tahu kamu, El! 

Kesalahannya bukan karena dia suka padaku, tapi karena dia memaksakan perasaannya padaku. Itu!” 

sanggah Kirana sambil mematikan rokoknya di asbak. “Eh? Memaksakan bagaimana, Ra?” Elang sontak 

berhenti tertawa. Kirana menghela nafas panjang lalu mulai bercerita tentang apa yang baru saja 

dialaminya. 

“Menurutmu tindakanku salah atau tidak, El?” Tanya Kirana ketika selesai bercerita. Elang menggaruk 

hidungnya, tanda sedang berpikir. “Rumit, Ra. Di satu sisi aku mengerti, tapi di sisi lain aku juga kasihan 

pada Prama. Yang namanya perasaan itu ‘kan hak asasi…” ujar Elang. “Ah kamu! Aku juga tahu, El. Tapi 

aku sudah kehabisan cara lagi tadi…” keluh perempuan itu. “Kamu mau dengar pendapatku yang 

sejujurnya, Ra?” Tanya laki-laki itu sambil menatap Kirana lekat-lekat. Perempuan itu membalas tatapan 

Elang, “Memangnya yang tadi itu tidak jujur?” sanggahnya. “Bukan begitu. Aku punya satu teori di 

kepalaku tentang situasimu. Mau dengar?” lanjut Elang. Kirana mengangguk. “Syaratnya hanya satu. 

Kamu tidak boleh marah. Deal?” Elang berujar lagi. Kirana mengangguk, “Deal!” Elang berdehem kecil, 

“Menurutku, you led him on…. In a way, Ra…” ujar Elang datar. Kirana tersentak. “Aku? Apa yang aku 

lakukan memangnya, El?” tanyanya dengan nada suara kurang setuju. “Kamu menanggapinya.” Jelas 

Elang. “Kamu menanggapinya karena kamu mungkin senang ada yang suka padamu…. Mungkin 

kompensasi dari rasa kehilangan kamu… Tapi itu hanya tebakanku saja lho! Teori ngawurku, Ra.” Lanjut 

Elang. Kirana mendengus. “Kompensasi dari rasa kehilangan apa? Aku tidak merasa kehilangan kok!” 

jawab Kirana defensif. “Kehilangan Damar…. Mungkin…” lanjut Elang dengan hati-hati. Kirana tercekat. 

Mungkinkah….? Tapi perempuan itu segera menampik, “Tidak sama sekali! Kamu mau bilang Prama itu 

rebound saja? Pelarianku? Aku bahkan tidak suka padanya, El!” debatnya. “Eh, aku tidak mengatakan 

begitu, Ra. Dan aku rasa, sebenarnya wajar saja kalau dia jadi kompensasi rasa kehilanganmu. 

Manusiawi, Ra. Tapi itu tanda bahwa kamu masih memikirkan Damar. Setidaknya alam bawah sadarmu 

masih memikirkan dia. Tidak ada yang salah dengan hal itu…” Ujar Elang lagi. Kirana terdiam. Dalam 

hatinya perempuan itu menelaah kembali semua tindakannya. Betulkah dia masih memikirkan laki-laki 

yang satu itu? Laki-laki yang pergi entah kemana bertahun-tahun yang lalu. “Seperti yang sudah aku 
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bilang tadi, itu hanya teoriku saja. Tidak perlu terlalu diambil hati, Ra. Tapi apakah kamu pernah berpikir 

kenapa Prama begitu gigih? Apakah dia akan seperti itu jika dari awal kamu sudah menetapkan garis 

batasmu?” Elang mencoba memberikan pandangannya kepada Kirana. “Bisa saja dia memang begitu, 

bukan?” sanggah Kirana tetap tak mau kalah. Elang tersenyum, “Ya bisa saja memang. Tapi kalau dari 

awal kamu tidak menanggapinya, pasti dia tidak akan maju lebih jauh lagi, Ra…” lanjut Elang. Betul juga 

– batin Kirana. “Aku hanya ingin berteman dan bersikap baik padanya saja, El. Aku menanggapinya 

karena dulu dia bilang butuh tempat curhat…” lanjut Kirana. Elang tertawa kecil. “Tempat curhat…” 

ujarnya sambil tertawa kecil. “Ya. Itu memang pintu masuk yang paling mudah. Klise. Klasik. Tapi masih 

saja manjur.” Ujarnya lagi. “Niatku baik, El!” Kirana merajuk. “Iya Ra… aku tahu niatmu baik… ah, ya 

sudah lah… Sekarang kamu sudah sampaikan semua padanya ‘kan? Ya sudah… anggap saja sudah beres. 

Oke?” lanjut Elang sambil mengedipkan matanya. Kirana mengangkat bahu lalu menyalakan sebatang 

rokok. "Prama itu hanya sekedar intermezzo saja buatmu, Ra..." Elang mengepulkan asap rokoknya 

sambil tersenyum jahil. Kirana mencebik. “Lalu, apa semua orang yang ingin curhat harus aku tolak?” 

sambar Kirana. Elang tertawa, “Ya tidak dong. Tapi kamu ‘kan bisa melihat, kalau sudah kelihatan 

arahnya lain, ya berhenti saja tidak usah diteruskan.” Jawab Elang santai. 
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II 

Elang 

Kirana memperhatikan jemari trampil Elang yang bermain dengan lincah. Dia selalu kagum melihat 

betapa cepat kerja jemari tersebut dan hasilnya begitu rapi.  Sejurus kemudian selinting ganja telah siap 

untuk dihisap.  

“Nih…” Elang menyodorkan lintingan itu kepada Kirana. 

“Kamu dong yang bakar…” ujar Kirana. Elang menarik kembali tangannya, membakar lintingan itu, 

mengisapnya dua kali, baru kemudian menyodorkannya kembali kepada Kirana. Perempuan itu 

menyambut, mengisapnya dalam-dalam sebelum mengembalikan lintingan itu kepada Elang. Keduanya 

duduk bersandar pada dinding di atap gedung tinggi sambil memandangi senja yang turun sambil 

berbagi hisapan. 

“Kenapa ganja dilarang ya?” Kirana memecah kesunyian. 

“Karena pemerintah terlalu paranoid…” sahut Elang dengan mata terpejam. 

“Padahal kita tahu, di Aceh tanaman ini dipakai jadi bumbu masak. Sudah berpuluh tahun pula…” ujar 

Kirana lagi. 

“Yaaa…. Pemerintah terlalu paranoid…. Dan bodoh. Itu saja. Selain itu, banyak pengusaha besar yang 

bakal gulung tikar kalau ganja dilegalkan. Kamu tahu ‘kan, tanaman itu banyak sekali kegunaan lainnya. 

Tidak terbatas untuk urusan getting high saja…” Jawab Elang lagi. 
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“Kamu pernah merasa kecanduan ganja tidak sih?” tanya Kirana tiba-tiba. 

Elang membuka matanya dan menoleh, “Tidak pernah… Aku rasa yang mengaku-ngaku kecanduan ganja 

itu mengada-ada sih…” jawabnya. “Kamu sendiri, kenapa suka?” tanya Elang. 

“Ah, sesekali aja kok. Kalau lagi kepengen…” Kirana berkilah. “Yeah well… sama saja ‘kan? Artinya kamu 

suka, meskipun tidak doyan… Hehehe…” goda Elang sambil meninju bahu Kirana. 

“Panjang ceritanya….” Ujar Kirana sambil menyalakan rokoknya. 

“Kamu tidak pernah cerita sama aku lho… soal yang satu ini.” Elang mencoba mengorek. Kirana menoleh 

kepada Elang. Bibirnya sedikit terbuka seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi ragu… lalu perempuan 

itu mengalihkan pandangannya ke langit… 

“Aku dulu pernah insomnia berat karena post traumatic stress disorder. Tidak bisa tidur, tidak mau 

makan. Dokter memberiku valium, tapi malah aku tenggak sekaligus sampai nyaris mati…” Kirana 

bercerita dengan pandangan menerawang ke langit senja yang mulai bersemu jingga keunguan. Elang 

tertegun. Lima tahun lebih mereka berteman baik. Elang selalu merasa dia tahu banyak tentang Kirana, 

tapi senja itu dia baru sadar… ternyata banyak yang tak diketahuinya tentang perempuan itu. Masa 

lalunya. Pengalaman pahitnya. Perjuangannya. Banyak hal tentangnya… 

“Aku punya masalah dengan suicide tendency dan self-harming tendency, El…” kata-kata Kirana tiba-tiba 

mengembalikan Elang ke realita. Ke atap gedung di mana mereka sedang duduk bersama. “Kamu kok 

tidak pernah cerita padaku soal itu, Ra?” Elang bertanya, “Apa aku tidak bisa dipercaya? Atau kamu 

memang belum mau cerita?” lanjutnya. 

Kirana menghela nafas, “Bukan begitu, El… Kamu ‘kan tahu, aku orangnya tidak gampang curhat. Dan 

tidak semua orang suka dijadikan tempat curhat…” jelasnya, “Kamu… sibuk dengan duniamu sendiri. 

Kamu punya masalah sendiri dan kamu sepertinya sudah kebanyakan perkara yang ganggu pikiranmu. 

Aku merasa tidak enak kalau mau curhat.” Elang tertegun. “Kok begitu sih? Padahal aku banyak cerita 

padamu, Ra. Seharusnya ‘kan kamu tidak usah disuruh juga cerita saja!” Elang menukas dengan nada 

suara tidak rela. “Iya, tapi aku selalu tanya padamu…. Setiap kali aku lihat mukamu kusut, aku pasti 

tanya - ada apa – atau – kamu kenapa – Kamu tidak pernah tanya aku, El…” Jawaban Kirana sungguh di 

luar dugaan. Elang terdiam. Mencoba mengingat-ingat. Berpikir keras mencoba mengingat semuanya. 

“Lima tahun, El… tidak sekali pun kamu pernah bertanya serius – ada apa dengan aku – semua 

pertanyaanmu yang model begitu selalu dalam konteks bercanda. Bagaimana aku mau curhat?” Elang 

hanya diam. “Betul juga….” Batinnya. “Aku pernah kok, mencoba untuk cerita sama kamu, tapi 

tanggapan kamu biasa aja. Malahan cenderung bercanda. Kamu bilang aku sok sentimental lah… lebay 

lah… lagi manja lah…” Kirana meneruskan penghakimannya terhadap Elang dan membuat lelaki itu 

kehilangan kata-kata. “Maaf ya, Ra…” Elang berkata pelan. Kirana mengangkat bahu, menghela nafas, 

lalu meraih lintingan ganja dari tangan Elang. 

“Sebenarnya, kenapa kamu tidak pernah tanya tentang aku, El?” tiba-tiba Kirana bertanya setelah 

mengembalikan lintingan itu kepada Elang. Elang tersedak asap ganjanya sendiri. “Kamu kelihatannya 
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baik-baik saja, Ra. Kamu aktif, sibuk. Kamu selalu bantu orang. Sama sekali nggak terpikir kalau kamu 

punya masalah berat.” Jawab Elang jujur. Kirana tersenyum kecil. “Kamu tidak pernah berpikir bahwa 

kesibukanku bantu orang itu mungkin aja datang dari latar belakang kesamaan pengalaman pribadi 

dengan orang tersebut?” tanyanya lagi. “Hmmm… sempat terpikir sih, tapi aku kira kamu memang suka 

mengurusi masalah orang. Hehehe…” Elang menjawab sambil mencoba mencairkan suasana. “Cialat 

kamu! Kamu mau bilang aku kepo??” Kirana meninju bahu lelaki itu sambil tertawa kecil. 

“Tapi… apa hubungannya antara masa lalu kamu dengan ganja? Jangan-jangan ganja kamu jadikan 

pelarian ya, Ra?” Elang bertanya, sedikit menuduh. Kirana mendengus, “Hmph! Ya tidak lah… Salah satu 

temanku yang menolong aku waktu hampir OD valium yang menyarankan. Dia bilang, kalau urusannya 

cuma ingin bisa tidur enak dan makan enak, lebih baik aku bakar selinting saja. Jangan menggantungkan 

diri pada anti-depressant atau obat tidur. Takutnya malah jadi kecanduan obat.” Jelas Kirana. “Dan 

karena aku punya kecenderungan untuk mencoba bunuh diri atau melukai diri, punya sebotol valium 

atau segepok anti-depressant di tangan bukan hal yang bijak. Dan kejadiannya memang begitu ‘kan? 

Begitu suicide tendency-ku kambuh, yang pertama aku lakukan waktu itu ya menenggak isi botol valium 

itu.” Lanjut Kirana. Elang mendengarkan tanpa berkomentar. “Sehabis menolongku, temanku itu 

memberi selinting untuk aku simpan dan dipakai kalau perlu. Jadi, selinting ganja yang dia beri padaku 

itu akhirnya menyelamatkan nyawaku…” Kata Kirana lagi. 

“Sekarang, kalau aku merasa depresiku mulai kambuh, aku minta selinting sama kamu. Cukup selinting 

saja, dan aku akan jadi lebih tenang.” Ujar Kirana. Perempuan itu memang beberapa kali menanyakan 

kepada Elang apakah dia punya “kuncian”, begitu istilah yang dipakainya. Biasanya Elang selalu punya. 

Dan biasanya pula mereka kemudian akan berbagi lintingan itu. Tapi Elang tidak pernah bertanya lebih 

jauh. Tidak pernah curiga dan tidak pernah merasa perlu untuk mempertanyakan. 

“Jadi… mulai sekarang kamu sudah tahu, kalau aku tanya apa kamu punya kuncian, itu tandanya aku 

sedang mulai memasuki tahap awal depresi. Tapi cuma kalau aku yang minta lho, El… Kalau aku ditawari 

dan mau, itu belum tentu karena aku depresi. Itu sih karena aku juga lagi kepengen saja. Hehehe…” 

Kirana berkata sambil tertawa kecil. Elang ikut tertawa. 

“Ra, aku boleh tanya satu hal lagi? Tapi kalau kamu tidak mau jawab, tidak apa kok….” Ujar Elang hati-

hati. “Hmmm…. Soal apa, El?” perempuan itu balik bertanya. Elang diam sejenak. Dia sungguh ingin 

tahu, tapi pada saat yang sama dia juga tidak ingin membuat kondisi emosi Kirana menjadi tidak stabil. 

“Sebenarnya…. Apa yang kamu cari ketika kamu melakukan self-harming?” tanya laki-laki itu masih 

dengan nada hati-hati. Kirana mengangkat wajahnya lalu menghembuskan nafas panjang, “Bukti bahwa 

aku masih hidup. Ingin memindahkan rasa sakit hati yang tak kasat mata menjadi rasa sakit yang jelas, 

El….” Jawabnya lirih. Elang mengangguk kecil. “Orang-orang yang punya kecenderungan untuk 

melakukan self-harming itu bukan ingin mati, tapi justru ingin merasa hidup. Ingin bukti bahwa mereka 

benar-benar masih hidup, karena mungkin berbagai hal yang dialaminya begitu berat sehingga 

membuat jiwa mereka terasa kosong dan tidak berarti. Rasa sakit dianggap salah satu bukti bahwa kita 

masih hidup. Kadang rasa sakit di hati atau frustrasi yang menumpuk sulit dideskripsikan, maka kami 

melukai diri supaya rasa sakit batiniah itu pindah ke fisik, El… Jadi terlihat sebabnya apa. Sebabnya ya 

karena ada luka… Karena lukanya terlihat, maka bisa diobati. Kalau sakit hati ‘kan tidak kelihatan jadi 
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sulit untuk diobati…” Kirana meneruskan penjelasannya. Elang masih mengangguk-angguk. Selama ini 

dia sering mendengar kasus-kasus serupa itu dan tidak pernah bisa mengerti kenapa orang mau 

melakukan hal-hal seperti itu. Dan selama ini dia selalu menganggap pelaku self-harming adalah orang-

orang bodoh yang tidak menghargai dirinya sendiri dan tidak menghargai hidup. Ternyata dia salah… 

“Ra, maaf ya kalau aku selama ini kurang peka…” ujar Elang. Kirana tertawa kecil, “Ah… tidak apa-apa, 

El… kamu laki-laki, mana bisa peka pada hal-hal seperti itu. Seharusnya aku juga tidak berharap macam-

macam sih… Sorry ya, aku tadi ngomel-ngomel begitu…” jawab Kirana tak enak hati. “Tidak apa, Ra… aku 

jadi tahu yang sebenarnya. Selama ini aku merasa, aku kenal kamu. Tahu banyak tentang kamu… tapi 

ternyata hal yang paling penting dalam diri kamu malah yang aku tidak tahu…” ujar Elang sedikit sedih. 

“Hal penting apa?” tanya Kirana dengan mimic muka heran. “Beratnya beban trauma kamu, Ra…” jawab 

Elang. “Kalau kamu tahu sejak dulu, memangnya apa yang akan kamu lakukan? Hanya jadi pendengar 

saja ‘kan? Belum terlambat kok, El…” Kirana tersenyum. “Yaaa…. Setidaknya ‘kan aku bisa bela kamu, 

kalau kamu lagi curhat…” ujar Elang lagi. “Yang perlu dibela itu siapa…?” Kirana menjawab. Elang 

tertegun. “Aku cuma perlu didengar tanpa dihakimi kok, El… tidak perlu dibela…” perempuan itu 

melanjutkan ambil terus menatap langit senja di hadapannya. Elang mengacak rambut Kirana sambil 

tersenyum, “Selinting lagi ya? Berdua…” ujarnya sambil mengeluarkan peralatannya. Kirana tertawa 

sambil merebahkan kepalanya di bahu Elang. 

“El, kata orang-orang, perempuan dan laki-laki itu tidak akan pernah bisa menjadi sahabat sejati karena 

salah satu dari mereka pasti akan ada yang tertarik kepada yang lain. Menurutmu bagaimana?” tiba tiba 

Kirana bertanya. Elang menghembuskan nafas berat, “Aku tidak setuju, Ra. Kita sudah lama bersahabat 

dan baik-baik saja, bukan?” jawab laki-laki itu. Kirana mengangguk. “Tapi memang yang aku perhatikan, 

kebanyakan dari persahabatan dua jenis kelamin itu tidak bertahan lama, El. Salah satu pasti tertarik… 

Kenapa kita tidak ya?” lanjut perempuan itu lagi. Elang tertawa kecil. Kirana menegakkan duduknya, 

“Kok kamu tertawa sih, El?” tanyanya setengah merajuk. “Ya habisnya kamu lucu, Ra. Kenapa kita harus 

sama dengan orang lain? Kita ‘kan anti-mainstream!” jawabnya santai. “Ih! Maksudku, kalau kita bisa, 

kenapa orang lain tidak bisa? Dan justru mayoritas masyarakat tidak bisa, makanya muncul teori itu 

‘kan?” ujar Kirana sedikit bersungut-sungut. Elang tertawa semakin keras. 

“Kamu pernah dengar konsep Cinta Platonis, Ra?” Tanya Elang. Kirana menggeleng. Elang serta merta 

membalik tubuhnya hingga berhadapan dengan perempuan itu. “Cinta platonis adalah bentuk cinta 

yang paling murni, tulus dan abadi, Ra. Karena tidak ada elemen negatif, tidak ada elemen yang 

mengurung dan tidak ada cemburu di dalamnya. Hanya ada saling ada, saling jaga dan saling berbagi. 

Cinta platonis tidak kenal kata putus. Semarah-marahnya kita, walaupun sampai lama sekalipun, 

akhirnya pasti berbaikan lagi. Kalau kamu ingin cinta abadi…. Ya cinta platonis. Cinta antar sahabat 

adalah cinta platonis. Isinya hanya saling mendukung, saling ada untuk satu sama lain. Tidak ada 

cemburu, tidak ada rasa memiliki yang berlebihan, tidak ada ketertarikan seksual tapi tetap punya rasa 

ingin melindungi dan mengisi. Menurutku, kita punya itu.” Ujarnya menjelaskan. “Kebanyakan orang 

mengatakan perempuan dan laki-laki tidak bisa menjadi sahabat sejati karena, menurutku, mereka tidak 

paham konsep cinta platonis. Dan seringkali, salah satu dari mereka sudah punya agenda tersembunyi 

sejak awal. Salah satu sudah naksir yang lain sehingga pendekatan sebagai sahabat hanyalah sebuah 

metode untuk masuk ke tahap yang lebih jauh.” Elang meneruskan. Kirana mengangguk-angguk kecil. 
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“Ya… aku mengerti maksudmu, El…” jawab perempuan itu. “Sebenarnya ‘kan lebih enak bersahabat ya, 

El? Karena tidak kenal kata putus…” lanjut Kirana. Ganti Elang yang mengangguk, “Betul. Paling-paling 

ribut sesekali tapi nanti juga berbaikan lagi… sama saja seperti kita ‘kan?” ujar laki-laki itu dengan nada 

jahil. “Huuuu…! Ya itu karena kamu kadang-kadang menyebalkan, El!” sahut Kirana sedikit bersungut-

sungut. “Eh? Kok aku? Kamu tidak merasa ya, kalau kamu juga sering menjengkelkan?” sanggah Elang. 

Keduanya lalu tertawa bersama. 

“Aku heran…. Kok ada ya, orang yang tidak percaya pada konsep cinta platonis…” Elang seolah bicara 

dengan dirinya sendiri. “Hmmm…. Aku tahu satu orang yang tidak percaya, El…” ujar Kirana. “Siapa?” 

Tanya laki-laki itu. “Damar.” jawab Kirana pendek. “Hmmm….” Elang bergumam, “Yeah well… aku tidak 

kaget. Hehehe…” lanjutnya sambil terkekeh. Untuk sejenak Elang tergelitik untuk bertanya lebih jauh 

tentang laki-laki itu, Damar. Sudah lama sekali namanya tak kedengaran keluar dari mulut Kirana. 

Namun lewat sudut matanya Elang melihat wajah Kirana yang keruh sehingga dia membatalkan untuk 

bertanya. Kirana tidak suka didesak. Kirana tidak suka dikorek-korek. Kirana tidak suka dipaksa. Jika dia 

ingin cerita, maka dia akan bercerita.  

Sejak pertama kali dikenalkan kepada Kirana, Elang selalu merasa ada sesuatu tentang perempuan itu 

yang tidak akan pernah bisa diketahuinya. Misteri. Namun di luar itu, Elang merasa cocok dengan Kirana 

karena mereka sama-sama suka menikmati keheningan dalam kebersamaan. “Temani aku, El. Tapi 

temani saja ya? Kamu tidak perlu ngobrol denganku.” Kata Kirana pada suatu hari. Elang mengikuti saja 

kemauan perempuan itu. Mereka lalu duduk di sebuah kafe untuk makan siang dalam kebisuan. Elang 

sebenarnya sedikit bingung saat itu, tapi karena sudah kepalang setuju untuk tidak ngobrol, maka laki-

laki itu membiarkan saja Kirana menghabiskan makan siangnya dengan pandangan menerawang. “Siapa 

pun yang menjadi temanku harus bisa berada dalam satu ruangan denganku tanpa harus berinteraksi.” 

Begitu kata perempuan itu dulu. Lalu mereka pun melewati hari-hari di mana mereka duduk bersama 

namun tak saling berbicara sampai berjam-jam lamanya. “Pertemanan yang baik adalah ketika 

keheningan terasa nyaman.” Begitu Kirana pernah berkata pada Elang. Dan Elang setuju. Tidak semua 

harus diceritakan. “Kalau aku sudah siap untuk bercerita, aku pasti akan bilang. Kamu tidak perlu 

mengorek aku ya, El?” Kirana mewanti-wanti. 

Belakangan Elang mengetahui bahwa semua itu berakar pada kekecewaan Kirana terhadap beberapa 

temannya ketika dia menumpahkan isi hati. “Lalu kamu mau bagaimana?” begitu si teman menanggapi 

ceritanya. Kirana sontak berhenti mencurahkan isi hatinya kepada orang tersebut, karena jika dia tahu 

apa yang harus dilakukannya, maka dia pasti tidak akan bercerita dan meminta pendapatnya. Kadang 

perempuan itu mencurahkan isi hatinya bukan untuk dinasehati atau didebat, tapi hanya ingin didengar 

saja. Perlu sounding board saja. Elang dengan senang hati menyediakan telinganya untuk Kirana tanpa 

banyak bicara dan itu yang disukai perempuan itu.   

Elang merasa memiliki ketertarikan terhadap karakter Kirana yang begitu sulit kompleks. Kirana adalah 

paradox berjalan. Sangat terbuka tentang banyak hal tapi sangat tertutup tentang dirinya sendiri. Sangat 

mudah mengulurkan tangan untuk membantu orang lain dan seringkali membiarkan dirinya terseret-

seret ke dalam masalah. Kepribadiannya terasa sangat mudah dibaca, seperti buku yang terbuka, namun 

juga misterius. Elang selalu merasa bahwa Kirana mampu membuat orang berpikir bahwa dia sangat 
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mudah “dibaca”, namun sebenarnya tidak begitu. Dia hanya senang membuat orang lain berpikir seperti 

itu. Kirana juga memiliki kemampuan untuk membuat orang cepat merasa nyaman berada di dekatnya. 

Hal itu yang membuat banyak orang menjadikannya tempat mengadu dan mencari solusi atas 

permasalahan yang mereka miliki atau sekedar sebagai tempat mencurahkan isi hati. Elang merasa 

selalu tertantang untuk memecahkan misteri tentang Kirana. Setiap pertemuan adalah sebuah quest 

baginya.  

Kedekatannya dengan Kirana sering disalahtafsirkan oleh orang lain, terutama oleh perempuan-

perempuan yang mencoba mendekatinya. Yang terakhir adalah Kalinda, seorang perempuan yang  

menjalin hubungan dengan Elang tidak lama setelah dia berkenalan dengan Kirana. Kalinda selalu 

melihat Kirana sebagai saingannya. Kalinda yang cantik dan tak kalah pintar dengan Kirana merasa Elang 

terlalu dekat dengan sahabatnya. Kalinda memiliki minat dan kesukaan yang berbeda dengan Elang. 

Sementara Kirana, meskipun memiliki banyak perbedaan dengan Elang, tidak pernah merasa perbedaan 

itu menjadi sebuah kendala dalam pertemanan mereka. Kalinda tidak bisa mengerti kenapa Elang selalu 

lebih memilih makan di warung angkringan bersama Kirana daripada di resto yang bergengsi dengannya. 

Di lain pihak, Elang juga tidak bisa mengerti mengapa Kalinda rela mengeluarkan uang hingga ratusan 

ribu rupiah hanya untuk sepiring makanan di sebuah resto yang sedang naik daun.  

Elang mencintai Kalinda, namun merasakan banyak sandungan. Perbedaan gaya hidup, ketidaksukaan 

Kalinda terhadap Kirana dan kesulitan untuk saling beradaptasi akhirnya menyebabkan mereka memilih 

untuk berpisah. Kalinda merasa Elang lebih memprioritaskan Kirana dalam banyak hal. Elang, di lain 

pihak, merasa bahwa apa yang dilakukannya dengan Kirana bukanlah hal-hal yang diminati Kalinda.  

“Kenapa kamu mau bersusah payah menemani Kirana untuk sekedar minum kopi di Puncak tapi 

menolak menemaniku makan di resto kesukaanku? Padahal tempatnya sama-sama di Puncak juga!” 

Tanya Kalinda kepada Elang suatu hari. “Karena aku juga bisa menikmati suasana di warung kopi itu. 

Kamu tidak mau aku ajak kesana dan aku sudah pernah menuruti kemauanmu juga ‘kan? Tapi aku tidak 

nyaman dengan suasana resto itu.” Jawab Elang. “Kamu selalu mendahulukan Kirana daripada aku!” 

Kalinda merajuk. Elang tertawa, “Tidak sama sekali. Aku mencoba beradaptasi dengan gaya hidupmu 

meskipun aku tak nyaman, tapi kamu tak pernah mau ikut dengan gaya hidupku sekali-sekali.” Elang 

menjelaskan. “Aku merasa harus bersaing dengannya setiap saat….” Ujar Kalinda dengan nada sedih. 

Elang tersenyum, “Seharusnya kamu tidak perlu merasa seperti itu, Lin. Tidak ada persaingan di antara 

kalian. Kamu dan Kirana memiliki tempat masing-masing di dalam pikiranku. Sebagaimana juga teman-

temanku yang lain.” Jawab Elang dengan nada menenangkan. “Kenapa tidak kamu pacari saja Kirana?” 

begitu Kalinda bertanya. Elang tertawa kecil, “Dia itu sahabatku, Lin. Aku dan dia sama-sama tidak punya 

ketertarikan lebih dari itu.” Jawab Elang santai. “Tapi kalian selalu melakukan berbagai hal bersama. Itu 

‘kan bukti bahwa kalian cocok untuk satu sama lain.” Sanggah Kalinda. Elang menatap perempuan itu 

dalam-dalam, “Betul. Tapi apakah ketika kita merasa cocok dengan seseorang lalu serta merta kita harus 

memacari orang itu? Tidak ‘kan? Kami nyaman dengan apa yang kami miliki saat itu dan itu sudah 

cukup.” Jawab Elang menegaskan kembali. Kalinda hanya mengangkat bahu.  

Setelah hubungannya dengan Kalinda tidak berhasil, Elang malas mendekati perempuan lain. Laki-laki itu 

merasa apa yang dimilikinya dengan Kirana sudah lebih dari cukup untuk membuatnya merasa nyaman 
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dan bahagia. Saling mengisi, saling mendukung tapi tak saling cemburu dan tak saling mengekang. 

Kalinda tak punya kekurangan, mereka hanya tak menemukan kecocokan saja. Elang tak melihat 

manfaatnya jika hubungan mereka diteruskan. Kalinda terus menerus merasa tersaingi, tak peduli 

berapa kali Elang mencoba menjelaskan bahwa tak ada persaingan di antara mereka. “Tak ada 

perempuan yang sudi membagi laki-laki yang dicintainya dengan perempuan lain… meskipun itu 

sahabatnya sendiri.” Begitu Kalinda mengakhiri pembicaraan dengan Elang. Laki-laki itu hanya bisa 

tersenyum dan menerima keputusan perempuan itu. Tak ada gunanya juga dipaksakan. Tak akan baik 

nanti jadinya. 

“Jangan pernah berubah ya, El…. Kita… tetap seperti ini saja selamanya….” Suara Kirana tiba-tiba 

membangunkan Elang dari lamunan panjangnya. Elang menoleh kepada perempuan itu lalu 

mengangguk tanda setuju. “Iya, Ra… lagipula aku juga ogah jadi pacarmu. Mood swing-mu itu lohh…. 

Haduuuhhh…” ujar laki-laki itu dengan nada jahil yang disambut dengan cubitan keras dari Kirana.  
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III 

Damar 

 

Laki-laki itu memandang kamar yang baru saja dimasukinya di pulau kecil itu. “Not bad…” begitu 

gumamnya. Damar memutuskan untuk berlibur beberapa hari di pulau tersebut sekedar untuk 

melepaskan pikirannya yang penat dari hiruk pikuknya kota besar. Dia menaruh tas ranselnya, 

mengganti bajunya lalu mengayuh sepedanya untuk melihat-lihat situasi di sekitar. 

Pulau kecil itu cukup ramai oleh turis tapi tidak terlalu padat karena musim liburan baru saja berlalu. 

Damar mengayuh sepedanya menuju tempat yang lebih sepi. Menurut pemilik penginapan, matahari 

terbenam di balik pulau, bukan di sisi tempat dia menginap. Maka laki-laki itu mulai mengayuh ke arah 

yang disarankan oleh pemilik penginapan. Matahari sudah mulai condong ke barat, langit cerah dengan 

sedikit awan. “Sepertinya sunset hari ini akan bagus nanti…” begitu kata pemilik penginapannya tadi. 

Damar menebar pandangan, mencari tempat yang cocok untuk berhenti dan bersantai. Akhirnya dia 

memilih sebuah kafe di pinggir pantai yang tidak terlalu ramai, memarkir sepedanya lalu mulai mencari 

tempat duduk. 

Satu meja pendek dengan dua bean bag besar terlihat kosong. Damar segera menuju kesitu dan duduk. 

Angin laut bertiup tidak terlalu kencang. Damar merebahkan diri di atas bean bag dan mengeluarkan 

sebatang rokok. Pandangannya menerawang ke laut, di mana debur ombak berkejaran di pantai yang 
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berpasir putih. Tiba-tiba pikirannya melayang ke masa silam. Pantai dan sunset selalu mengingatkannya 

pada seseorang. Beberapa tahun yang lalu mereka duduk bersisian menikmati matahari yang terbenam 

di sebuah pantai di Bali. Pantai yang berbeda dengan tempat dia berada saat ini.  

“Do you love me…?” 

“I do…” 

“Really…? Seberapa besar?” 

Perempuan itu menghela nafas dan berpikir, “Aku nggak mau menukar tempatku saat ini dengan 

siapapun.” 

Damar tersenyum. 

“Do you love me…?” 

“I do…” 

“Really…? How much?” 

Ganti Damar yang menghela nafas, “Kalau ada laki-laki lain yang minta tukar tempat sama aku, pasti 

bakal aku gebuki!” 

Lalu mereka tertawa bersama. 

“Mau cari orang lain?” 

Perempuan itu menggeleng. 

“Tambatan terakhir?” 

Perempuan itu mengangguk. 

“Kamu adalah tulang rusukku yang hilang, Kira….” Damar berbisik di telinga perempuan itu. 

Sebuah percakapan yang tersimpan di sudut paling belakang otaknya tiba-tiba seperti diputar ulang. 

Percakapan yang sangat dikenalnya. Seperti adegan favorit dalam sebuah film yang dialognya telah 

dihafalnya di luar kepala. Percakapan yang tidak akan pernah bisa dihapus dari memorinya sampai 

kapan pun. Damar menghela nafas panjang. Senja turun pelan-pelan. Indah, namun begitu sepi terasa 

olehnya. Damar memejamkan matanya, mencoba untuk mengosongkan pikirannya… 

“Hey! Kenapa kamu melamun?” perempuan itu menepuk bahu Damar. Laki-laki itu tergelagap sejenak 

lalu tersenyum, “Sedikit saja. Tidak boleh?” tanyanya. Perempuan itu tertawa renyah. “Boleh-boleh saja. 

Asal bukan melamunkan perempuan lain.” Sahutnya pura-pura merajuk. Damar mengecup pipinya. 

Perempuan itu merebahkan kepalanya di bahu Damar. “Aku suka sekali senja di sini…. Lembayungnya 

sempurna…” ujarnya dengan nada mengawang-awang. Damar melingkarkan tangannya ke pinggang 

perempuan itu. “Mau cari orang lain?” tanya Damar. Perempuan itu menggeleng dalam pelukan Damar. 
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“Tambatan terakhir?” tanya Damar lagi. Perempuan itu mengangguk sambil merapatkan tubuhnya ke 

tubuh Damar. “Kamu adalah tulang rusukku yang hilang….” Damar berbisik di telinga perempuan itu. 

Percikan bara api dari rokoknya jatuh ke kaos yang dipakainya dan membuat lubang di situ. Damar 

terbangun dari lamunannya sambil sibuk mengibaskan bara api yang masih tersisa di bajunya. Dia masih 

di tempat yang sama. Sendirian. Perempuan itu tak ada di sisinya. Hanya ada sebotol bir dingin di meja. 

Ah, rupanya semua hanya lamunan saja – begitu Damar membatin sendiri. Dengan sedikit kesal 

dimatikannya rokok yang sudah pendek. Damar sedikit jengkel pada dirinya sendiri akrena niat awalnya 

berlibur sendiri adalah untuk melepaskan pikirannya yang penat, bukan untuk menggali kenangan masa 

lalunya dengan Kirana. Laki-laki itu mengumpat-umpat sendiri dalam hati. Merutuki keputusannya untuk 

berlibur di pantai yang akhirnya malah jadi pemicu kembalinya kenangan-kenangan lama itu. Meskipun 

berbeda pulau, pantai tetaplah pantai. Tempat yang disukai Kirana… 

Keesokan harinya Damar memutuskan untuk bermalas-malasan saja. Liburan kali ini benar-benar untuk 

santai. Laki-laki itu tidak ingin melakukan apa-apa. Hanya ingin melakukan apa yang ingin dilakukan saja. 

Dan hari ini, dia hanya ingin bermalas-malasan. Rasa lapar di perutnya lah yang memaksanya untuk 

mengayuh sepedanya dan mencari tempat makan siang. Beruntung pulau ini memiliki banyak pilihan 

tempat makan. Damar memutuskan untuk makan siang di sebuah resto sea food yang 

direkomendasikan oleh pemilik penginapannya. “Masa iya liburan ke pantai tapi tidak makan sea food?” 

begitu pikirnya dalam hati. Berbekal petunjuk jalan dari pemilik penginapan, Damar memantapkan 

tujuannya. 

Ketika sedang mengayuh sepedanya, Damar melihat sekelebat sosok seorang perempuan yang 

membuat jantungnya nyaris melompat keluar. Sekira 10 meter di depannya seorang perempuan dengan 

celana pendek dan jepit rambut bunga sepatu warna merah muda terlihat mengayuh sepedanya dengan 

santai keluar dari sebuah gang. Punggungnya yang terbuka terlihat terbakar matahari. Wajahnya 

memang tak terlihat. Damar tercekat dan melebarkan matanya untuk memastikan bahwa 

penglihatannya tidak salah. “Kirana…???” Damar menggumamkan sebuah nama sambil menatap 

punggung itu dengan tatapan tak percaya. Dia tidak yakin namun juga nyaris yakin pada saat yang 

bersamaan. Damar merasa selalu bisa mengenali Kirana meski dari belakang sekalipun. Cepat-cepat dia 

mengayuh sepedanya dan mencoba untuk mengurangi jarak. Namun tepat ketika mendekati pelabuhan, 

sekelompok besar turis yang baru saja turun dari kapal menghalangi jalannya. Damar mengerem 

sepedanya sambil pandangannya terus mencoba mengikuti sosok perempuan yang semakin jauh dan 

akhirnya hilang ditelan kerumunan orang. “Sial!” rutuk Damar dalam hati. Ketika akhirnya Damar 

berhasil melewati kerumunan orang, dia memacu sepedanya sambil matanya liar mencari sosok 

perempuan misterius tadi. Namun semuanya sia-sia saja. Sosok itu telah hilang entah kemana. Damar 

akhirnya pasrah dan mengarahkan sepedanya ke resto sea food yang menjadi tujuan awalnya. 

Seporsi kepiting saus Padang dan kerang hijau di hadapan laki-laki itu memang sudah tandas, namun dia 

tak bisa menikmati makanan kesukaannya karena pikirannya terlalu sibuk terarah kepada sosok 

perempuan misterius yang dilihatnya tadi. Damar menyalakan rokoknya sambil terus menebak-nebak, 

“Apakah aku tidak salah lihat tadi? Kirana?” begitu laki-laki itu membatin sendiri. Kirana memang 

menyukai pantai. Tapi betapa mustahil rasanya bisa berada di pulau yang sama dengan perempuan itu, 
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sedangkan berada di satu kota yang sama pun mereka tak pernah berpapasan. Apakah ini konspirasi 

semesta? Apakah aku salah lihat? Apakah aku bermimpi? Apakah aku hanya berhalusinasi? – berbagai 

pertanyaaan silih berganti muncul di kepala Damar.  

Damar mengeluarkan telepon genggamnya dan jarinya mulai mengetik sederet angka. Sederet angka 

yang dihafalnya di luar kepala. Sederet angka yang sangat dikenalnya bertahun-tahun silam. Sederet 

angka yang mungkin sekarang sudah tidak aktif lagi. Ketika laki-laki itu menekan angka terakhir, hatinya 

bimbang untuk menekan tombol berwarna hijau. Akhirnya dia menekan tombol merah dan menaruh 

telepon genggamnya di atas meja sambil melempar pandangan ke laut lepas. Tidak lama kemudian laki-

laki itu mengulang apa yang baru saja dilakukannya. Begitu terus sampai beberapa kali. Entah kenapa 

dia seperti tidak bisa menemukan keberanian untuk menghubungi nomor telepon itu. Damar sangat 

ingin menekan tombol hijau di telepon genggamnya, namun selalu ada sesuatu yang menahannya. 

Gengsi? Mungkin. Takut? Bisa jadi. “Ah, tidak mungkin! Kebetulan mirip saja.” akhirnya laki-laki itu 

mencoba menepis pemikirannya sendiri sambil membayar makan siangnya dan kemudian beranjak. 

Setelah selesai makan siang, Damar memutuskan untuk bersantai di tepi pantai. Laki-laki itu pergi ke 

toko terdekat untuk membeli beberapa minuman kaleng dan cemilan. Dia tidak berniat untuk masuk ke 

salah satu kafe yang ada, tapi lebih memilih untuk mencari lokasi yang enak untuk duduk sambil 

menikmati pemandangan dan membaca buku untuk beberapa jam saja. Setelah bersepeda sedikit lebih 

jauh, Damar menemukan tempat yang cocok. Sebuah ceruk yang sepi dengan naungan pohon. Laki-laki 

itu memarkir sepedanya lalu mengeluarkan sehelai sarung dari tasnya dan menggunakannya sebagai 

alas duduk. Minuman ringan, cemilan dan buku juga sudah siap menemaninya. 

Angin sepoi bertiup, ombak berdebur kencang. Tak banyak orang datang ke bagian pantai yang ini. 

Damar cukup puas bisa berada di situ hampir sendirian. Namun sudah berulang kali laki-laki itu mencoba 

untuk focus kepada bukunya dan tidak berhasil. Pikirannya masih saja tertuju kepada perempuan 

dengan jepit rambut bunga sepatu merah muda yang dilihatnya tadi. Meskipun dia mencoba 

meyakinkan dirinya bahwa dia hanya salah lihat, Damar sebenarnya masih penasaran. Ingatannya 

melayang kembali kepada Kirana. Damar tak tahu di mana perempuan itu berada. Mungkin masih di 

kota yang sama, mungkin juga sudah berada di kota lain bahkan negara atau benua lain. Kirana tidak 

bisa diprediksi. Jiwanya bebas tak bisa dikekang. Damar mencoba mengingat-ingat bagaimana mereka 

berdua dulu sungguh tak terpisahkan. Well, setidaknya begitu lah yang dia rasa dulu. Semua terlihat 

begitu sempurna sampai insiden itu terjadi…  

Gagal memfokuskan diri kepada bukunya, Damar akhirnya memutuskan untuk kembali ke 

penginapannya. Minuman ringan dan cemilan sudah habis pula. Dua jam sudah berlalu dan dia bahkan 

tidak berhasil menyelesaikan satu bab. Damar membereskan barang-barangnya dan memasukkannya ke 

dalam tasnya kemudian mengayuh sepedanya kembali ke penginapan. Cottage tempatnya menginap 

adalah terdiri dari beberapa pondok dengan gaya tradisional yang eco-friendly. Letaknya tidak persis di 

tepi pantai tapi tak terlalu jauh. Pulau kecil itu penuh dengan penginapan serupa itu dengan harga yang 

relatif terjangkau. Sepuluh menit kemudian Damar sudah membelokkan sepedanya masuk ke pelataran 

penginapannya. Tepat ketika Damar sedang memarkir sepedanya di depan kamarnya, seorang 



22 
 

perempuan dengan jepit rambut bunga sepatu merah muda mengayuh sepedanya keluar dari 

penginapan yang berseberangan dengan penginapan Damar. 

Sorenya Damar pergi ke sebuah kafe dekat penginapannya. Sejak kemarin dia melihat tempat ini cukup 

ramai dan musik yang dimainkan cukup santai, tidak hingar bingar. Ketika Damar tiba, kafe itu sudah 

mulai ramai. Laki-laki itu memilih sebuah pojok di teras pantainya yang memiliki sunbathing deck 

sebagai gantinya tempat duduk. Dia merebahkan tubuhnya di bawah payung pantai sambil mengisap 

rokoknya dalam-dalam. Angin sepoi-sepoi membuat Damar terkantuk-kantuk. “Lychee ice tea satu, 

French fries satu ya mas….” Tiba-tiba telinganya menangkap sebuah suara yang sangat dikenalnya. 

Damar hampir terlonjak bangun. Serta merta dia menegakkan tubuhnya dan menyapu sekeliling kafe itu 

dengan pandangannya. Matanya liar mencari si pemilik suara, tapi kebanyakan tamu kafe itu adalah 

orang asing. Damar melihat beberapa orang perempuan berambut coklat dan berkacamata hitam duduk 

tak jauh dari tempatnya berbaring yang sepertinya bukan orang asing. Diperhatikannya mereka, namun 

dia tak menemukan suara yang dikenalnya itu. Damar memuaskan rasa penasarannya dengan 

menyapukan pandangannya sekali lagi ke seluruh penjuru kafe. Hasilnya tetap sama. Nihil! “Apakah aku 

mulai kehilangan kewarasanku?” Damar membatin sendiri. 

Dua hari berikutnya Damar memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan pergi snorkeling dan 

mengunjungi beberapa pulau kecil di sekitar. Mungkin dengan menjauh dari keramaian, bayangan dan 

suara perempuan itu bisa dihindarinya. Perempuan misterius itu pun tak pernah terlihat atau terdengar 

suaranya lagi dan Damar akhirnya berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang dilihat dan 

didengarnya tempo hari hanyalah halusinasinya saja. Mungkin diam-diam dia masih memikirkan 

perempuan itu. Mungkin dia rindu. Mungkin dia sering mengkhayalkan untuk bertemu dengan tidak 

sengaja dengan Kirana dan alam bawah sadarnya lalu menciptakan ilusi. 

Damar mengayuh sepedanya ke arah pelabuhan. Hari ini adalah hari terakhirnya di pulau kecil ini dan 

dia memutuskan untuk mengelilinginya. Pelabuhan di depannya tampak ramai. Sekelompok turis yang 

baru turun dari kapal dengan segera tergantikan oleh sekelompok lain yang naik. Damar melambatkan 

laju sepedanya karena terhambat segerombolan orang di depannya. Laki-laki itu dengan sabar 

mendorong sepedanya pelan-pelan hingga berhasil melewati kerumunan itu untuk kemudian 

mengayuhnya terus menuju pasar seni. Hari ini dia akan belanja oleh-oleh. Riuh rendah suara di 

pelabuhan semakin sayup dan akhirnya tak terdengar lagi berganti dengan dentuman musik yang 

terdengar dari lapak-lapak di pasar seni. Damar memarkir sepedanya lalu mulai berjalan menyusuri 

lorong pasar, mencari beberapa barang kerajinan lokal untuk dibawanya pulang. 

Pelabuhan pulau kecil itu tidak pernah sepi. Perahu dan kapal penumpang silih berganti dari pagi hingga 

siang hari mengantar dan menjemput penumpangnya dari dan ke pulau besar. Di salah satu kapal 

penumpang yang akan berangkat ke pulau besar, seorang perempuan dengan jepit rambut bunga 

sepatu merah muda meletakkan ranselnya lalu duduk. Sejurus kemudian telepon genggamnya berbunyi. 

Dia menatap nama yang tertera di layar lalu menekan tombol berwarna hijau, “El…. Aku sudah di kapal 

penumpang. Eh, tahu tidak, sepertinya aku melihat Damar di sini…! Dia nongkrong di kafe sebelah resto 

tempat aku makan!” 
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IV 

Sepotong Kenangan 

Mobil itu melaju cepat di sepanjang jalan tol. Malam belum cukup larut, suara Dewi Lestari melantunkan 

Firasat dari soundtrak Rectoverso terdengar sayup. 

“Pelan-pelan saja, sayang…. Kita ‘kan tidak buru-buru..” laki-laki itu berujar sambil mengacak pelan 

rambut Kirana yang berada di belakang kemudi. Kirana tersenyum. “Ya tidak bisa dong! Ini kan jalan tol, 

batas minimum kecepatannya saja 60 km/jam!” jawab perempuan itu. “Itu dia maksudku…” laki-laki itu 

meneruskan, “Batas minimum 60 km/jam, batas maksimum 80 km/jam tapi speedometer kamu pasti 

sudah mendekati angka 100 sekarang.” Katanya sambil tertawa kecil. Kirana ikut tertawa. “Nanti kalau 

sudah keluar tol juga aku tidak bisa ngebut lagi. Tenang saja kamu…” Laki-laki itu hanya tersenyum 

sambil mengelus pipi Kirana, “Huh… kamu ini…” ujarnya. 

Hati Kirana dipenuhi rona warna-warni. Setiap sentuhan kecil dari lelaki itu membuat hatinya bergetar. 

Little things mean a lot. Hal-hal kecil yang selama ini hanya melintas dalam mimpinya. Manusia terlalu 

sibuk memikirkan hal-hal besar sehingga lupa bahwa seringkali hal kecil lah yang melengkapi jiwa 

seseorang. Berjalan bergandengan. Sentuhan-sentuhan kecil. Kecupan ringan di kening. Duduk bersama 

sambil memandangi senja yang jatuh. Semua itu seolah menjadi barang langka ketika orang sibuk 

memikirkan cincin berlian model apa yang diingini, gaun dari butik mana yang menjadi hadiah paling 

berkesan atau resto mana yang menyajikan masakan dengan gaya penyajian paling sophisticated. 

Kirana menyukai lelaki itu sejak pertama kali mereka bertemu. Gaya bicaranya, suaranya, tawanya, isi 

kepalanya… Tak pernah ada waktu terlewat tanpa pembelajaran bagi perempuan itu. Kirana menyukai 
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diskusi-diskusi panjang yang mereka lakukan. Bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang 

salah. Hanya sekedar saling mengungkapkan isi kepala masing-masing. Kirana suka caranya 

mengungkapkan pendapat dan mendebat tanpa harus menjatuhkan. Perempuan itu tersenyum sendiri 

setiap kali mengingat semua tentang lelaki itu… 

“Kenapa kamu senyum-senyum sendiri?” sebuah suara tiba-tiba terdengar. “Tidak apa-apa, sayang….” 

Jawab Kirana. “Eh? Kamu panggil aku apa barusan, Ra?” Elang terdengar terkejut. Kirana terbangun dari 

mimpinya, lalu menoleh… Elang sedang menatapnya dengan pandangan kaget. Lalu giliran Kirana yang 

tergelagap. “Eh! Sorry, El…. Entah dimana pikiranku tadi…” Kirana merona merah. Elang tertawa 

tertahan. “Sekali-sekali kamu panggil aku ‘sayang’ juga tidak apa kok! Mumpung aku belum punya pacar, 

Ra…” lanjut Elang. “Cialaaaat!” Kirana merutuk sambil tancap gas. 

“Sebenarnya siapa yang sedang kamu lamunkan tadi, Ra?” Tanya Elang sambil menyalakan rokoknya. 

“Hm?” Kirana bergumam pendek. “Bukan siapa-siapa, El….” Jawabnya sambil terus memperhatikan 

jalanan di hadapannya. “Damar?” Elang menebak sedikit asal-asalan. Kirana nyaris tersedak. “Eh? 

Kenapa kamu tiba-tiba menebak kesitu?” Kirana menukas dengan gelagapan. Elang tertawa kecil, “Siapa 

lagi? Tidak mungkin kamu melamunkan Prama yang jelas-jelas kamu tidak sukai.” Ujar Elang. Kirana 

diam sambil tersenyum kecut, “Busted!” begitu pikirnya. Dia memang sedang melamunkan Damar tadi. 

Entah kenapa dia tiba-tiba teringat kenangannya bersama laki-laki itu bertahun yang lalu. Mungkin 

karena saat ini pun Kirana sedang melintasi jalan tol, dan kenangan itu juga terjadi di jalan tol. “Sudah 

lah Ra…. Akui saja kalau tadi kamu memang sedang melamunkan Damar.” Goda Elang dengan nada 

suara jahil. “Iiiih! Apa sih kamu? Memangnya kenapa?” tantang Kirana. “Ya tidak apa-apa. Kalau 

memang iya, ya aku cukup tahu saja. Hehehe…” jawab Elang dengan santai. “Tahu apa?” Kirana balik 

bertanya dengan suara penuh selidik. “Tahu bahwa kamu masih menyimpan hati buatnya!” jawab Elang 

yang disambung dengan gelak tawa yang menggelegar. Kirana mencebik, “Ih! Tidak usah sok tahu ya 

kamu!” 

“Eh, tapi sebenarnya Damar itu di mana sekarang, Ra?” tiba-tiba Elang bertanya lagi. Kirana menghela 

nafas panjang, “Entah, El… aku tidak tahu dan tidak ingin tahu…” jawabnya dengan suara mengawang. 

Elang batal meneruskan pembahasannya. Laki-laki itu melirik ke arah Kirana yang terlihat mencoba 

untuk fokus ke jalanan di hadapannya. Dia tidak pernah bisa menebak apa isi kepala perempuan itu, 

apalagi isi hatinya. Kirana begitu terbuka kepadanya tapi pada saat yang bersamaan dia juga sangat 

tertutup dan penuh rahasia. Banyak hal yang tidak diceritakannya kepada Elang dan laki-laki itu tidak 

pernah memaksa. Damar adalah salah satunya. Kirana hampir tidak pernah membahas soal mantan 

pacarnya yang satu itu. Mungkin karena dia merasa terlalu sakit hati. Mungkin sekedar enggan. Mungkin 

memang benar-benar ingin melupakannya. Atau mungkin ada alasan yang lain yang tidak diketahui 

Elang. 

Senja menjingga. Langit dipenuhi gumpalan awan bersemu merah muda. Persis seperti gula-gula kapas. 

Elang dan Kirana duduk dalam bisu. Setelah hampir satu jam berkendara, mereka akhirnya tiba di tepi 

pantai. Sudah hampir satu jam pula mereka duduk bersama dalam hening. Elang sedikit bingung kenapa 

Kirana tiba-tiba terlihat begitu gundah. Apakah candaan dan pertanyaannya tentang Damar tadi yang 

memicu? Elang tidak tahu. Tapi sebenarnya kegelisahan perempuan itu sudah terlihat sejak beberapa 
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waktu yang lalu, tidak hanya saat ini. Jelas sekali ada yang mengganggu pikirannya, tapi Kirana adalah 

Kirana. Perempuan itu jarang sekali mengungkapkan hal-hal yang mengganggu pikirannya kecuali jika 

dia sudah benar-benar tidak tahan atau tidak bisa mengatasinya. “Selama aku masih bisa tangani, aku 

tidak akan bilang.” Begitu selalu dia katakan kepada Elang sejak dulu. Kirana selalu mencoba untuk 

menyelesaikan sendiri masalahnya sebelum akhirnya minta tolong. Kadang Elang jengkel karena proses 

menyelesaikan masalah ini bisa berlangsung sangat lama dan Kirana seringkali terlihat kewalahan, 

namun dia tidak akan bercerita sebelum semuanya terasa di luar kendalinya. Elang ingin perempuan itu 

tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum bercerita, supaya tidak terlalu sakit atau tidak terlalu sedih. 

Tapi Kirana adalah Kirana. Keras kepala mungkin sudah jadi nama tengahnya. 

Kirana mengeluarkan rokoknya lalu menyalakan sebatang. Mengisap dalam-dalam lalu mengepulkan 

asapnya jauh-jauh, seolah ingin membuat lomba dengan awan yang bergerak. Hatinya terasa tak 

menentu. Kirana sendiri tak paham atas apa yang sedang dirasakannya. Marahkah? Kesal? Kecewa? 

Sedih? Entahlah… semuanya seolah berbaur menjadi satu perasaan baru yang tak terdefinisi.   

“Kamu kenapa sih, Ra?” Elang membuka percakapan. “Hmm?” Kirana hanya menjawab dengan gumam 

kecil. Sejurus kemudian perempuan itu menghembuskan lagi asap rokoknya kuat-kuat. “Tidak apa-apa.” 

Jawabnya pendek. Elang mendengus, “Dusta!” ujarnya sambil menyalakan rokoknya. Kirana menoleh, 

“Maksudmu apa?” kilahnya dengan nada sebal. Elang hanya tertawa kecil, lalu menjawab “Ya kamu itu… 

dusta! Jelas-jelas kamu sedang kenapa-kenapa, tapi kamu bilang ‘tidak apa-apa’, apa itu bukan dusta 

namanya?” 

Kirana terdiam. Entah sudah berapa tahun dia berteman dengan Elang, tapi masih saja sulit untuk 

bercerita. Sekalipun Elang sudah menunjukkan tanda-tanda bersedia untuk menjadi pendengar yang 

baik, Kirana masih selalu ragu untuk bercerita. Elang dengan segala permasalahannya sendiri, Kirana 

seringkali tidak tega untuk menambah beban pikiran laki-laki itu…   

– Apa kabar kamu…. Tulang rusukku yang hilang… Rindu….— tiba-tiba Kirana teringat isi pesan singkat 

yang diterimanya. “El, kamu tentu tahu kisah Adam dan Eva…” Kirana berujar setelah diam beberapa 

saat. Elang menoleh, “Tentu. Siapa yang tidak tahu…? Ada apa dengan kisah itu, Ra?” tanyanya. Kirana 

menghela nafas beratnya. “Menurutmu, kenapa Eva diciptakan dari tulang rusuk Adam?” 

Elang menghisap rokoknya… berpikir… “Setahuku, supaya Eva bisa menjadi pendamping Adam. 

Menemaninya dan melengkapi hidupnya…” jawab laki-laki itu. “Kenapa? Kamu punya pendapat lain?” 

Tanya Elang. Kirana selalu punya pemikiran dan pendapat yang melawan arus. Elang sudah terbiasa 

dengan hal itu. Dalam hati dia tersenyum dan ingin tahu apa jawaban perempuan itu. 

Kirana menyalakan sebatang lagi rokoknya, mengisapnya dalam-dalam dengan pandangan menerawang 

ke langit… “Melengkapi… hmmm… tulang rusuk itu juga melindungi organ-organ yang sensitif. Jika 

kurang satu, maka organ di baliknya tidak terlindungi dengan baik. Maka Eva, sebagai tulang rusuk 

Adam, juga bertugas melindungi Adam…. Betul tidak?” ujarnya. Elang mengerutkan keningnya. Tak 

pernah terpikir sebelumnya, tapi apa yang dikatakan Kirana ada benarnya, “Hmmm… jika begitu, maka 

Eva, sebagai perempuan, memegang peran penting sebagai pelindung untuk Adam, bukan?” lanjutnya. 

“Peran penting sebagai pelindung???” Kirana tiba-tiba menyambar sengit. Tatapan Matanya seolah tak 
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percaya pada apa yang baru saja dikatakan Elang. “Lohh… iya kan? Tanpa tulang rusuk yang satu itu, 

organ di baliknya akan mudah rusak. Itu kan esensi dari pendapatmu tadi?” Elang berkilah. Sedikit kaget 

melihat respon negatif Kirana. “Bukan!” Kirana menjawab ketus. “Lalu apa dong?” Tanya Elang. 

Kirana mematikan puntung rokoknya dengan gerakan penuh emosi. “Apa kamu tidak merasa bahwa 

kisah itu terlalu patriarkal? Eva, sebagai perempuan, dia hanya pelengkap untuk Adam. Pelengkap dan 

pelindung. Posisinya sebagai tulang rusuk ada di bawah Adam, laki-laki. Kenapa harus Eva yang 

diciptakan dari tulang rusuk Adam? Kenapa tidak sebaliknya?” jawabnya berapi-api. Elang ternganga, 

“Yaaa… hmmmmmhhhh…” tak sanggup berdebat untuk sesaat. “Kenapa harus perempuan yang 

tugasnya melengkapi dan melindungi?” lanjut Kirana masih dengan nada kesal. “Ini kan tidak adil, El! 

Tidak adil!” ujarnya lagi. Elang menghela nafas… “Ra… seharusnya kan kamu bisa melihat dari sisi yang 

lain. Bahwa sebagai laki-laki, Adam bisa dianggap tergantung pada keberadaan Eva. Tanpa Eva, dia tak 

lengkap. Tak terlindungi…” Elang berusaha mengikuti alur perdebatan Kirana. “Tapi El…!” potong Kirana, 

“Kalau Eva sebagai perempuan harus melengkapi dan melindungi Adam…. Siapa yang akan melengkapi 

dan melindunginya…?” lanjutnya. Elang tertegun dan hanya bisa terdiam. Kali ini dia tidak punya 

jawaban. “Aku… tidak tahu, Ra… tak pernah terpikir sebelumnya…”   

Lalu senja berlalu begitu saja. Malam datang menjelang, mengganti jingga dengan kelabu, lalu hitam. 

Kirana masih duduk dengan aura kemarahan. Kemarahan yang tak dimengerti oleh Elang. Kemarahan 

yang mungkin memang tidak untuk dimengerti oleh siapapun, hanya perlu didengar… Yang dia tahu 

hanyalah perempuan itu sedang kalut. Mungkin ada sesuatu yang membuatnya marah tapi dia tak bisa 

cerita. Seperti biasa… Jika sudah begitu, hanya satu hal lain yang bisa dilakukan Elang selain diam… Elang 

meraih kepala perempuan itu ke dalam pelukannya… “Tidak…. Dia tidak ingin didebat, tidak perlu 

dinasehati… dia hanya perlu diraih dan direngkuh…” begitu pikirnya. Belum lagi tuntas Elang berpikir, air 

mata sudah mengalir di pipi Kirana… “Menangislah, Ra…. Lepaskan saja… kamu tidak perlu cerita apa-

apa padaku…” ujar Elang di telinga Kirana. “Aku tak mau jadi Eva, El…” ujar Kirana di sela tangisnya. 

Elang tersenyum sendiri, “Kamu tidak akan pernah jadi Eva, Ra…. Karena kamu adalah Lilith…” jawab 

Elang. Kirana masih tersedu pelan. 

Kirana sendiri sebenarnya bingung kenapa tiba-tiba nama Damar, yang sudah bertahun-tahun 

menghilang tanpa kabar, muncul kembali. Tak pernah ada penjelasan dari laki-laki itu. “Kamu adalah 

tulang rusukku yang hilang, Kira…” begitu dulu Damar selalu berucap. Kalimat yang sungguh sederhana 

namun cukup untuk membuat pipi Kirana merah merona. Dan pesan singkat itu… Pesan singkat yang 

diterimanya minggu lalu… – Apa kabar kamu…. Tulang rusukku yang hilang… Rindu….— begitu isi pesan 

singkat itu. Nomornya memang tidak dikenal, tapi Kirana tahu persis Damar lah pengirimnya. Tak ada 

orang lain yang pernah memanggilnya demikian selain Damar. Ah, Damar…. Kenapa kamu harus kembali 

mengganggu pikiranku lagi…? Keluh Kirana dalam hati. 

Malam sudah mulai turun dan udara sudah mulai menjadi sejuk. Pantai sudah tak indah lagi karena tak 

ada yang bisa terlihat selain kegelapan. Hanya suara debur ombak saja yang masih menandakan bahwa 

mereka sedang berada di tepi pantai. “Sudah yuk, El… Kita pergi saja dari sini!” tiba-tiba Kirana 

meregangkan tubuhnya dari pelukan Elang. “Yakin, Ra?” Tanya Elang. Kirana mengangguk, “Tapi 

sekarang giliran kamu yang nyetir ya? Aku agak capek…” ujar perempuan itu sambil menyodorkan kunci 
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mobilnya. “Oke!” jawab Elang sambil meraih kunci mobil tersebut. “Tujuan berikutnya kemana, Ra?” 

Tanya Elang sambil masuk ke dalam mobil. “Belum tahu, El. Jalan saja dulu.” Jawab Kirana sekenanya. 

Elang mengangkat alisnya tanpa bicara lagi. “Sepertinya akan menjadi malam yang sangat panjang….” 

Elang membatin sendiri. 

Mobil itu melaju di kegelapan malam. Kedua jendelanya terbuka seperti memberikan kebebasan kepada 

angin malam untuk masuk. Elang di balik kemudi, Kirana di sebelahnya menyalakan rokok. “Mau kemana 

kita, Ra?” Tanya Elang setelah hampir satu jam berkendara tanpa tujuan. “Bebas, El…” jawab Kirana 

sekenanya. Elang menghela nafas. “Aku bingung, Ra… beri sedikit petunjuk laaah…” rajuk Elang. Kirana 

tertawa kecil. “Petunjuk? Minta saja pada Tuhanmu, El. Jangan padaku!” Mereka tertawa bersama. “Eh, 

aku serius! Mau kemana kita?” Tanya Elang lagi. “Sudah aku bilang tadi, bebas.” Ujar Kirana sambil 

menghembuskan asap rokoknya. “Huh! Oke…. Makan?” Elang menyerah. “Terserah.” Jawab Kirana tidak 

peduli. Elang mendengus kencang. “Poffertjes?” tanyanya lagi. “Yuk!!!” jawab Kirana dengan antusias. 

“Huuuuu! Dari tadi kek!” ujar Elang sambil mengarahkan mobilnya menuju ke Puncak. Keduanya 

tertawa-tawa. Poffertjes adalah ide untuk makan yang tidak pernah ditolak Kirana. Perempuan itu suka 

sekali makan Poffertjes di sebuah warung kecil di Puncak. Menurutnya, Poffertjes buatan si mamang di 

warung itu jauh lebih enak dibandingkan yang disajikan di resto-resto terkenal di daerah itu.   

Satu setengah jam kemudian Elang sudah memarkir mobil yang mereka kendarai di pelataran parkir 

warung kesukaan Kirana. Malam itu pengunjung warung tidak terlalu ramai. “Bagus lah!” pikir Kirana. 

Dia kurang suka keramaian. Keduanya turun dari mobil, memasuki warung dan Kirana langsung menuju 

teras belakang yang berada di tebing.   

“Sayang gelap yaaa….” Ujar perempuan itu. “Yaaaa mau bagaimana lagi? Sudah malam ini….!” Jawab 

Elang. “Seharusnya kita kemari dari sore ya, El… jadi bisa menikmati senja di sini…” kata Kirana lagi. 

Elang hanya tertawa kecil. “Laaah yang sedari tadi tidak bisa memutuskan mau kemana itu siapa? Bukan 

aku lohh!” kilahnya. “Ih! Tapi ‘kan ide kamu untuk pergi kesini juga terlambat datangnya, El! Kok jadi aku 

yang disalahkan?” Kirana tak mau kalah. “Siapa yang menyalahkan kamu sih?” balas Elang sambil 

menyalakan rokoknya. Kirana menuliskan pesanan mereka. 1 porsi Poffertjes, 1 milo panas untuknya 

dan 1 kopi hitam untuk Elang. “Mau makanan yang lain, El?” tanyanya. Elang menggeleng. 

Kirana duduk berseberangan dengan Elang. Perempuan itu tidak suka duduk bersisian. Menurutnya, 

tidak enak bicara dengan orang yang tidak bisa terlihat wajahnya. Dan menoleh setiap kali mengobrol 

membuat lehernya sakit. Masuk akal. Perempuan itu menyalakan rokoknya, lalu pandangannya 

menerawang ke arah lembah yang gelap. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Elang memandangi 

wajah perempuan itu. “Siapa orangnya, Ra…?” tiba-tiba Elang bertanya. “Eh? Apa?” Kirana gelagapan 

dan nyaris tersedak asap rokoknya sendiri. “Aku tanya, siapa orangnya…” Elang mengulangi 

pertanyaannya. “Orang? Orang yang mana? Apa sih maksudmu, El?” Kirana menjawab dengan kikuk. 

Elang menghela nafas panjang… “Orang yang sudah membuatmu berhari-hari tidak bisa tidur. 

Membuatmu tidak fokus. Membuatmu menangis… siapa Ra…?” lanjutnya. Kirana terdiam sejenak, 

“Cialat!” batinnya. “Dulu Elang tidak sepeka ini. Sekarang dia selalu tahu!” ujarnya dalam hati. 
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“Masih orang yang sama, El…” dengan berat hati Kirana mengakui. Elang merapatkan rahangnya, “Gitu 

ya? Hmmm…” lalu keduanya terdiam. Larut dalam pikiran masing-masing. Kirana menimbang-nimbang 

apakah sebaiknya bercerita atau tidak. Elang menebak-nebak apakah Kirana akan membuka diri atau 

tidak. Berminggu-minggu Elang melihat Kirana muram. Senyum dan tawanya dipaksakan. Beberapa kali 

Elang memergoki perempuan itu berkaca-kaca ketika mendengar lagu-lagu tertentu. Kirana tidak 

biasanya begitu. Elang tidak pernah bertanya. Dia bertahan untuk tidak bertanya, tetapi setelah sekian 

lama, rasa ingin tahu itu tak lagi bisa dibendungnya. Dalam hati sebenarnya Elang hanya tidak rela 

melihat Kirana yang biasanya kuat tiba-tiba merapuh dan hampir ambruk.   

“Kadang kita tidak sadar…. Ketika kita menjadi jangkar bagi orang lain, pada akhirnya kita lah yang 

tenggelam, Ra… jangan selalu mengorbankan diri sendiri.” Elang memecah sunyi di antara mereka. 

Kirana menoleh sekilas, lalu membuang pandangannya ke lembah lagi. Namun sekilas itu cukup bagi 

Elang untuk melihat sesuatu di mata perempuan itu. Getir. Hanya itu yang tertangkap di matanya. 

“Kenapa susah sekali sih untuk cerita padaku, Ra? Padahal kan…” Elang berujar sedikit kesal. “Kamu tahu 

kan aku tidak bisa curhat, El!” potong Kirana dengan nada jengkel. Elang terdiam. “Jangan paksa aku, 

El…” lanjutnya lagi. Elang mematikan rokoknya. “Dulu kamu protes karena aku tidak pernah bertanya. 

Sekarang setiap kali aku bertanya, kamu anggap aku memaksamu. Aku ini jadinya serba salah 

denganmu, Ra. Apa aku bukan pendengar yang baik buatmu?” Elang tidak mampu meredam 

kekesalannya. “Bukan begitu, El!” tukas Kirana tak kalah sengit. “Lalu apa, Ra? Jelaskan laaaah!” Elang 

menukas. Kirana terdiam sejenak. Elang menunggu kelanjutan. Ada aura kurang nyaman menggantung 

di antara malam itu. Kirana baru saja hendak membuka mulutnya ketika si mamang pemilik warung 

mengantarkan pesanan mereka. Perempuan itu pun urung bicara. Elang masih menunggu.   

“So…?” ujar Elang sejurus kemudian. Kirana menghela nafas panjang. “Kadang aku tidak tahu harus 

mulai dari mana, El…” jawab Kirana akhirnya. Elang mendengus, “Berapa lama kita sudah berteman, Ra? 

Harusnya kamu sudah tahu. Kamu bisa mulai dari mana saja. Aku tidak pernah keberatan….” Jawab laki-

laki itu. Kirana menunduk. “Kadang aku tidak butuh apa-apa, El… tidak butuh bercerita, tidak butuh 

dinasehati, tidak butuh kata-kata bijak…. Hanya butuh bahumu dan dipeluk saja…” lanjutnya 

perlahan….. dalam hati….   

“Aku tahu banyak orang menganggap kamu adalah sosok yang kuat, Ra…” lanjut Elang. Kalimatnya 

menggantung di udara malam. “Itu dia, El, masalahnya….” Kirana membatin. “Aku sudah capek…. Capek 

menjadi sosok yang kuat….” Lanjutnya lagi dalam hati. “Tapi kamu cuma perempuan biasa, Ra. Bukan 

superwoman. Bukan wonder woman. Sekali-sekali kamu boleh menjadi rapuh kok…” ujar Elang. Kirana 

hanya memandang Elang sambil tersenyum getir. Tetap tak ada cerita yang terucap. “Terima kasih, El…” 

hanya itu yang keluar dari mulut perempuan itu.   

“Ah, Kirana…. Senyummu palsu. Tawamu kamu paksakan. Jutekmu hanya kamuflase semata… tapi getir 

di sinar matamu tak pernah bisa membohongiku…” Elang membatin sambil tersenyum memandang 

Kirana. “Habiskan dong Poffertjes nya! Ini kan pesanan kamu! Tanggung jawab!” akhirnya Elang 

memecah kebekuan di antara mereka berdua. “Bantu doooong! Ini ‘kan banyak!” jawab Kirana dengan 

nada sok manja. Lalu mereka tertawa-tawa. Tetap tak ada rahasia yang terungkap. Tak ada cerita. 

Semuanya mengabur begitu saja. 
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V 

Damar dan Elang: Tentang Kirana 

Dua laki-laki itu duduk berhadapan di sebuah warung kopi. Senja mulai temaram dan gerimis masih 

turun. Rokok di tangan masing-masing, keduanya duduk dalam diam seolah saling menunggu siapa yang 

akan memecah sunyi yang pekak. 

"Terima kasih ya, kamu sudah mau datang, El..." Damar akhirnya membuka pembicaraan. Elang 

tersenyum, "No problem..." jawabnya. "Jadi sudah berapa lama kalian berteman?" tanya Damar sambil 

menjentikkan abu rokoknya. Elang mengisap rokoknya dalam-dalam sebelum menjawab, "Cukup 

lama...." ujarnya dengan nada sedikit menggantung, "Cukup lama untuk mengenal karakternya..." 

sambungnya. Damar mengangguk-angguk sambil tersenyum kecil. "Aku beberapa kali pernah 

mendengar namamu disebut juga, Mar... tapi sudah lama sekali..." kata Elang sambil menatap Damar. 

Laki-laki mengangguk kecil, "Wajar... memang sudah lama kejadiannya. Namamu pun seringkali 

disebutnya dulu." jelas Damar seolah tak mau kalah. Elang terbatuk kecil, "Berarti kamu sebenarnya 

sudah punya gambaran berapa lama kami sudah bersahabat dong?" sanggah Elang. "Hanya ingin 

memastikan saja... karena sejujurnya, aku tidak pernah tahu pasti sejak kapan kalian berteman..." jawab 

Damar, "Bahkan, baru kali ini kita bertemu..." Damar melanjutkan diimbuhi dengan tawa yang sedikit 

dipaksakan. Elang hanya tersenyum. "Lalu... apa yang bisa aku bantu?" tanyanya kepada laki-laki itu. 

Damar terdiam sejenak. Seperti menimbang-nimbang apa yang hendak dikatakannya. 

"Kamu sepertinya selalu punya waktu untuk Kirana.... Lain dengan aku yang seringkali tidak bisa hadir 

untuknya, El..." Damar memulai. "Aku hanya sedikit bingung, hubungan kalian itu sebenarnya 

bagaimana sih?" tanya Damar penuh selidik. Elang tertawa keras, "Aaaah.... kamu masih menyimpan 

cemburu, bung?" tembak Elang tanpa tedeng aling-aling. Damar sedikit tidak nyaman dengan situasi 
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yang ada, "Yaaaa.... penasaran saja sih sebenarnya... bukan cemburu..." sahutnya penuh gengsi. Elang 

berdehem, "Hmmm... kami hanya sahabat dekat yang saling berjanji untuk selalu mengusahakan waktu 

bersama. Kami sama-sama sibuk, tapi sama-sama pula mengusahakan untuk melewatkan waktu 

bersama dan saling berbagi. Sederhana saja, bukan?" Elang menjelaskan dengan ringan. Dahi Damar 

berkerut, "Buatku, itu terdengar seperti lebih dari sekedar hubungan persahabatan.... Jujur saja..." 

ujarnya disambut senyum Elang. "Itu tergantung dari definisi persahabatan yang dipunyai setiap orang, 

bung... Kami masih sama-sama punya kehidupan pribadi kok dan tidak saling mencampuri. Kadangkala 

saling bercerita saja kalau terasa diperlukan." imbuhnya. Damar manggut-manggut. "Ketika aku sudah 

tidak hadir di kehidupannya, kamu masih tetap ada... bertahun berlalu pun masih begitu..." katanya. 

Elang menjawab, "Itu lah indahnya persahabatan, bung.... tak ada kata putus! Cinta platonis adalah 

format cinta paling abadi. Ribut-ribut tentu ada, tapi pasti berbaikan lagi. Tak pernah putus! Komitmen 

seumur hidup!" Tegas Elang sambil menatap Damar dalam-dalam. Damar tertawa kecil, "Seperti 

pernikahan dong ya?" Elang ikut tertawa, "In a way... yes... tapi dengan format yang lebih tulus dan tidak 

mengikat..." tambahnya sambil menyalakan rokoknya... "Jika kamu tidak keberatan, boleh aku bertanya 

sesuatu padamu?" lanjut Elang kepada Damar. "Silakan, bung..." jawab Damar pendek. Elang terdiam 

sejenak, "Kamu terlihat masih sangat mencintai Kirana.... apa yang membuat kalian dulu berpisah?" 

Damar tersedak asap rokoknya sendiri. 

"Kirana itu seperti burung.... dia selalu ingin terbang bebas. Maka aku membiarkannya terbang bebas 

hingga sayapnya lelah.... dengan harapan, ketika nanti sayapnya mulai lelah.... dia akan menuju padaku 

lagi..." jawab Damar dengan pandangan menerawang, memandangi gerimis yang turun. Elang 

menggeleng kecil, lalu tertawa "Berapa lama kamu jalan dengannya, Mar?" tiba-tiba Elang bertanya lagi. 

Damar menoleh dengan pandangan kurang suka, "Cukup lama untuk mengenal karakternya..." Damar 

menggunakan kalimat Elang untuk menjawab sambil tersenyum sedikit sinis. Elang hanya tertawa lagi, 

"Tapi kamu sungguh tidak mengenalnya, bung..." sanggahnya, "Kirana itu bukan burung... dia adalah 

kupu-kupu. Hasil transformasi ulat buruk rupa yang menjadi makhluk cantik namun ringkih...." lanjutnya 

sambil menyalakan batang rokok berikutnya, "Rentan namun di balik sayapnya yang halus dan ringkih, 

ada kekuatan besar yang bisa menggerakkan semesta. Dia tidak pernah bisa hinggap lama di satu bunga, 

karena tugasnya membawa dan menyebarkan serbuk sari..." Elang meneruskan penjelasannya tanpa 

peduli apakah Damar mendengarkan atau tidak. "Dia adalah milik semua orang... Kirana tidak akan 

pernah bisa dimiliki. Kamu, aku atau siapapun tidak akan pernah bisa memiliki Kirana sepenuhnya. Dia 

milik semua orang, tapi sekaligus hanya dimiliki oleh dirinya sendiri..." Elang masih bicara seolah hanya 

kepada gerimis yang jatuh dari cucuran atap teras warung kopi itu. Damar terpekur. Lalu keduanya jatuh 

dalam diam. 

"Jadi.... jika kamu merasa bahwa kamu telah 'membiarkannya terbang hingga sayapnya lelah'.... kamu 

salah, bung... Kirana adalah Kirana... dia tak akan pernah hinggap lama-lama karena tugasnya tidak 

untuk tinggal berlama-lama... Dia adalah jangkar bagi banyak orang. Kita tidak akan pernah kuat 

bersaing dengan mereka. Dan kamu.... bukan kamu yang melepaskan dia, tapi dia yang memberimu 

kesempatan untuk menjalani hidupmu... Mungkin suatu hari nanti kamu akan paham..." Elang menutup 

kalimatnya sambil mematikan rokoknya lalu berdiri dan beranjak pergi menembus rinai hujan. Damar 
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masih terdiam, mencoba mencerna penjelasan yang diberikan Elang padanya. Semuanya terasa begitu 

absurd tapi sekaligus masuk akal... 

Kirana bukan burung.... dia adalah kupu-kupu yang ketika sayapnya mengepak cepat di sini, terjadi 

tsunami di belahan dunia yang lain... The Butterfly Effect.... Dia memiliki dampak besar bagi kehidupan 

orang lain. Sebuah entiti mandiri yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun, hanya oleh dirinya sendiri.... 

namun sekaligus dimiliki oleh semua orang... Absurd memang.... 
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VI 

Elang dan Kirana: Tentang Damar 

Elang terlonjak kaget ketika sebuah tas punggung berwarna merah tiba-tiba mendarat di kursi 

sampingnya. Sejurus kemudian Kirana menghempaskan tubuhnya di sofa tempat Elang duduk dengan 

penuh nafsu. Rambutnya kusut masai dan wajahnya tampak berkeringat. Elang mengernyitkan dahinya, 

"Bad day?" tanyanya sedikit basa-basi. "Menurutmu???" jawab Kirana ketus. Elang hanya mengangkat 

bahu dan kemudian melanjutnya membaca buku di tangannya. Kirana mengangkat kedua kakinya, 

bersila di atas tempat duduknya, "Mana sih waitress nya?" ujarnya dengan nada tak sabar. Elang 

mengangkat wajahnya, lalu melambaikan tangannya ke arah seorang pelayan yang serta merta 

menghampiri mereka. Kirana baru saja hendak membuka mulut, "Lychee Ice Tea nya satu ya mbak... 

jangan lama-lama ya mbak...." Elang sudah mendahuluinya memesan. "Hei!" tukas Kirana sambil 

mendorong bahu Elang. "What???" jawab Elang dengan pandangan tidak mengerti. "Sok tahu sekali 

kamu!" gerutu Kirana. Elang hanya tertawa, "Tapi pesananku benar 'kan?" katanya. "Iya! Tapi tetap saja, 

tidak bisa begitu dong! Bagaimana kalau aku sedang tidak ingin minum lychee ice tea hari ini?" sungut 

Kirana. Elang tergelak, "Ya kamu tadi tinggal bilang saja pesanannya bukan itu... lalu sebutkanlah 

minuman yang kamu inginkan. Simple saja 'kan?" jawab Elang santai. "Huuuhhh.... kamu ini kadang 

menyebalkan, tahu!" sahut Kirana masih dengan bersungut-sungut. Elang menatapnya, "Tapi bottom 

line nya.... pesananku tadi benar 'kan?" katanya lagi dengan nada suara jahil. "Iiiih... iyaaaa.... 

iyaaaa...!!!" Kirana menyerah. "Lagipula, kalau kamu memang tidak ingin pesan itu, dari awal aku 

ngomong kamu pasti sudah protes, Ra..." lanjut Elang geli. "Iiiih.... kamu...!!!" Kirana melempar 

gumpalan tisu bekasnya menghapus keringat. 
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Kirana sudah lebih tenang ketika setengah dari gelas tinggi berisi lychee ice tea pesanannya (tepatnya, 

pesanan Elang) sudah masuk dengan lancar ke tenggorokannya. TIba-tiba notifikasi pesan singkat di 

androidnya berbunyi. Perempuan itu menyentuh layarnya untuk melihat siapa yang mengirim pesan, dia 

terlihat seperti mematung sejenak.... lalu membuka tas nya dan mengambil sebungkus rokok. Elang 

mengamati dari sudut matanya. Ketika Kirana sedang sibuk mengaduk-aduk isi tas punggungnya untuk 

mencari pemantik, notifikasi di androidnya berbunyi lagi. Perempuan itu tidak menggubrisnya dan terus 

mengaduk-aduk tas nya sampai akhirnya pemantik itu ditemukan. Notifikasi itu berbunyi lagi. Kirana 

menyalakan rokoknya, melempar pemantik ke atas meja lalu menghembuskan asap pertamanya kuat-

kuat.  

Lalu notifikasi itu berbunyi lagi. Dan lagi. Dan lagi. Dan lagi. Sambil bersungut-sungut Kirana meraih 

androidnya, "Duuuh.... apa lagi siiiih?" katanya kepada dirinya sendiri. Elang tidak berkomentar. Kirana 

mengetik sesuatu. Singkat. Sangat singkat. Mungkin hanya 'ok', setengah melempar androidnya ke atas 

meja, dan meneruskan merokok. Notifikasi itu berbunyi lagi. Kirana tak acuh, asyik mempermainkan 

kuku tangannya. Elang pura-pura membaca. Lalu notifikasi itu berbunyi lagi. Dan lagi. Dan lagi. Sampai 

akhirnya Elang tak tahan, "Siapa sih Ra?" tanyanya. Kirana mendengus. "Masa lalu." jawabnya pendek. 

"Eeeerrrrr..... kamu sadar tidak, jawabanmu itu ambigu dan terlalu luas buatku..." goda Elang. Notifikasi 

itu berbunyi lagi. Kirana masih tak acuh. "Jawab dulu lah, Ra.... mungkin penting.... atau mendesak." 

bujuk Elang. "Malas." tukas Kirana ketus. Elang menutup bukunya, "Kalau kamu tidak jawab, dia, 

siapapun itu... akan terus mengirimimu pesan. Apa kamu tidak terganggu? Lebih baik kamu katakan saja 

kamu sedang sibuk." lanjut Elang masih mencoba membujuk Kirana. Perempuan itu menatap Elang 

dengan pandangan kesal, "Tapi aku tidak bisa bohong padanya, El... Aku tidak pernah bisa menutupi 

apapun dari yang satu ini. Hanya yang satu ini saja. Entah lah..." ujarnya dengan nada sebal setengah 

menyesal. "Memangnya siapa sih itu?" Elang mengulang pertanyaannya. Kirana menghela nafas panjang 

sebelum akhirnya menjawab, "Damar...." Elang menaikkan alisnya, "Oooh... I see..." lalu dia pun 

membuka kembali bukunya. Elang memilih untuk tidak ikut campur untuk urusan yang satu itu. Biarlah 

Kirana menyelesaikannya sendiri. Jika perempuan itu merasa perlu untuk bercerita, maka dia akan 

bercerita sendiri tanpa perlu dikorek-korek. 

"Aku bingung, El..." ujar Kirana akhirnya. Elang menutup bukunya dan memusatkan perhatiannya 

kepada perempuan itu, "Bingung kenapa, Ra?" Kirana menghela nafas berat, "Damar.... setelah sekian 

lama. TIba-tiba saja dia ingin bertemu denganku..." jelasnya dengan nada suara yang diliputi 

kebingungan. Elang mengusap hidungnya tanda berpikir, "Well... kamu sendiri tidak pernah bercerita 

kepadaku, apa sebenarnya yang menyebabkan kalian dulu berpisah... Jadi, aku sungguh tidak tahu harus 

berkomentar apa, Ra..." ujarnya. Kirana melempar pandangan kepada Elang. Matanya berkaca-kaca, 

"Buat apa dia minta bertemu lagi denganku?" perempuan itu melontarkan pertanyaan yang jelas-jelas 

tidak diketahui jawabannya oleh Elang. Laki-laki itu hanya mengangkat bahu, otaknya berputar cepat 

mencoba mencari jawaban paling menenangkan dan paling masuk akal untuk Kirana yang terlihat 

sedang kalut, "Mungkin ada hal-hal yang perlu diluruskan di antara kalian.... atau mungkin ada sesuatu 

yang mengganjal yang harus disampaikannya kepadamu. Banyak kemungkinannya, Ra..." Elang menukas 

dengan sabar.  
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Kirana mendengus, "Hmph! Bertahun-tahun aku tidak diberi kejelasan. Lalu mengapa tiba-tiba baru 

sekarang?" Elang mengangkat bahu, "Mungkin dia butuh mengumpulkan keberanian, menata kalimat, 

mencari waktu yang tepat.... macam-macam, Ra..." kata laki-laki itu. "Jika kamu tidak menemuinya, 

sampai kapan pun kamu tidak akan pernah menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaanmu. Tidak 

akan mendapatkan kejelasan yang kamu inginkan..." ujarnya lagi hati-hati. Kirana seperti bom waktu. 

Dengan cara yang tepat dia bisa dijinakkan, tapi sekali salah menekan tombol.... perempuan itu bisa 

meledak seketika. Elang selalu harus pintar berspekulasi dan membaca situasi di depannya.  

Kirana menghembuskan nafasnya keras-keras lalu menunduk dalam-dalam. Dia menunduk lama.... 

sekali, sampai akhirnya Elang bisa melihat bahu perempuan itu terguncang. Kirana menangis. Elang 

meraih bahunya dan merengkuh Kirana ke dalam pelukannya, "Aku takut, El...." katanya di tengah sedu 

sedannya. "Takut? Kenapa?" tanya Elang. "Aku takut jika aku akhirnya sadar bahwa aku masih 

mencintainya...." jawab perempuan itu sambil membenamkan kepalanya ke dada Elang. Laki-laki itu 

tidak berkata-kata. Hanya membiarkannya menangis.... meluapkan semua emosinya dan berharap 

perempuan itu akan merasa sedikit lebih lega sesudahnya. 

"Kenapa kamu merasa seperti itu, Ra?" tanya Elang hati-hati. Kirana menegakkan tubuhnya, menghapus 

air matanya, "Karena sejak pertama kali Damar menghubungiku kembali aku merasa sepertinya rasa 

cinta itu tidak pernah hilang... Aku kira sudah hilang, tapi sepertinya hanya aku kubur dalam-dalam 

saja..." jelasnya sambil meraih kotak rokoknya. "Lalu... sekarang dia datang untuk menggalinya lagi.... 

aku takut nanti kami berdua sama-sama kecewa..." katanya sambil menyalakan rokok. Elang hanya 

diam. Dia tidak tahu banyak tentang Damar. Kirana memang sahabatnya, tapi banyak hal yang 

disimpannya sendiri, salah satunya adalah Damar. Nama itu terlontar beberapa kali, tapi tidak pernah 

menjadi topik bahasan yang berlarut-larut. Nyata sekali Kirana ingin melupakan laki-laki itu. Dia seolah 

ingin membuang semua yang berhubungan dengan Damar. Namanya jarang disebut. Ceritanya tak 

pernah diungkap secara jelas. Dan Elang, cukup bisa menghormati keputusan Kirana. 

Kirana mengisap rokoknya dengan pandangan menerawang. Tatapan matanya kosong. Entah sedang 

membangun benteng, entah memang sedang mengosongkan pikiran agar lebih lega. Tak ada yang 

tahu... "Kalau aku boleh menyarankan, lebih baik kamu temui saja, Ra... sepahit-pahitnya kenyataan 

adalah lebih baik daripada harus memanggul pertanyaan-pertanyaan besar itu sepanjang hidupmu..." 

Elang berkata sambil mengusap rambut Kirana. Perempuan itu menoleh padanya, "Tapi El.... ini 

Damar.... dia itu lain! Aku tidak tahu apakah aku mampu atau tidak...." ujarnya lirih. Elang tersenyum 

kecil, "Tapi kamu juga tidak akan pernah tahu jika kamu tidak mencoba dan menjalaninya..." kata Elang 

memberi semangat. Kirana hanya memandangnya sambil tersenyum kecut.... Elang belum pernah 

melihat sepasang mata itu menyorotkan sinar yang begitu sarat dengan kerapuhan... 

Ah, Kirana.... berhentilah untuk menjadi kuat....sekali-sekali kamu pun berhak untuk merapuh.... Dan jika 

Damar berhak menerima kerapuhanmu yang langka itu, maka berikanlah untuk sekali ini saja.... Elang 

hanya bisa membatin. Tak mampu untuk mengucapkannya langsung. "Beruntung sekali Damar karena 

hanya dia yang bisa membuatmu seragu dan setakut ini, Ra... dia pasti sangat istimewa..." lanjut Elang 

sambil mengacak rambut Kirana.  
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Perempuan itu hanya mengangkat bahunya sambil tersenyum kecut... lagi.... Masih terlihat rapuh dan 

bimbang, namun berusaha untuk menghadapi ketakutannya sendiri. Dalam hati Elang miris karena dia 

telah menyentuh garis batas yang ada dan harus mampu untuk tetap berada di belakang garis tersebut. 

Hanya Kirana sendiri yang harus bisa menyelesaikan apapun yang belum terselesaikan dengan Damar. 

Elang? Ah... seperti biasa dia hanya akan berjaga di belakang dan bersiap untuk menangkap jika 

sekiranya perempuan itu terpeleset jatuh. 
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VI 

Damar dan Kirana: Tentang Elang 

 “Kira…” sebuah suara memanggil. Kirana mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya dari 

buku yang sedang dibacanya. Hanya satu orang yang memanggilnya demikian. Damar. Laki-laki itu sudah 

ada di depannya dan duduk sambil menaruh tas punggungnya di lantai. “Sudah lama?” tanyanya. Kirana 

menggeleng sambil tersenyum, “Paling-paling baru lima belas menit.” Jawabnya. Laki-laki itu tersenyum, 

“Sudah pesan?” tanyanya lagi. Kirana menggeleng, lalu serta merta Damar melambaikan tangannya ke 

arah pelayan yang berdiri tidak jauh dari meja mereka. Damar memesan cappuccino dan Kirana 

memesan lavender tea. 

Damar baru saja akan membuka mulut ketika telepon genggam Kirana berbunyi. Kirana menjawab 

panggilan telepon yang masuk sambil memberi kode kepada Damar untuk menunggu sejenak. “Nanti 

saja ya… agak malam sedikit, aku sedang bersama Damar, okay?” begitu ujar perempuan itu kepada 

suara di seberangnya. Wajahnya terlihat serius, namun sejurus kemudian tertawa tergelak. Damar 

memperhatikan sambil tersenyum kecil. “Okay… jam delapan kamu jemput aku? Baiklaaah….” Kata 

Kirana menutup pembicaraan dengan peneleponnya. 

“Siapa?” Tanya Damar. 

“Elang.” Jawab Kirana pendek. 

“Kamu janjian dengannya malam ini?” Tanya Damar lagi. 

“Iya. Mau ke Malam Puisi.” Ujar Kirana. 

“Oya? Kok kamu tidak mengajakku?” kata Damar lagi. Kirana menatap laki-laki itu dengan pandangan 

aneh. 

“Kamu? Pergi ke acara Malam Puisi denganku?” Tanya perempuan itu dengan nada heran. 
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“Kenapa tidak?” tukas Damar. Kirana tertawa kecil. 

“Sejak kapan? Kamu ‘kan tidak suka puisi, Dam…” sanggah Kirana. 

Damar mengangkat bahu dengan ekspresi sedikit kecewa, “Ya… tapi aku mau saja menemanimu. ‘Kan 

tidak masalah…” jawabnya. 

“Tapi ini hari Jumat, Dam… kamu bukannya selalu ada acara dengan teman-temanmu dari klub motor 

setiap Jumat malam?” lanjut Kirana lagi. 

“Iya… tapi bisa diatur juga ‘kan?” ujar Damar. 

“Oh… ya maaf. Soalnya selama ini kamu ‘kan selalu tidak bisa diganggu setiap hari Jumat malam…” 

Kirana menjawab. “Lain kali deh…” sambungnya disambut dengan ekspresi kecewa di wajah Damar. 

Damar tahu, Kirana bersahabat baik dengan Elang sejak lama. Sejak…. Entah kapan. Sejak sebelum 

Damar bersama Kirana. “Jangan pernah cemburu pada Elang”, begitu Kirana pernah mewanti-wantinya 

di awal hubungan mereka. “Jangan pernah menyuruh aku untuk memilih antara kamu dan Elang…. 

Karena hampir bisa dipastikan aku akan memilih pertemananku dengannya…”, begitu Kirana pernah 

setengah mengancam Damar ketika mereka bertengkar di suatu waktu. Lucunya, Kirana tidak pernah 

mengenalkan Elang kepada Damar. Keduanya hanya sesekali pernah saling melihat sekilas ketika Elang 

menurunkan Kirana di tempat perempuan itu bertemu dengan Damar atau sebaliknya. 

“Aku tidak perlu kenal dengan pacar-pacarnya dan dia tidak perlu kenal dengan pacarku. Kami tidak 

saling mencampuri urusan pribadi masing-masing.” Begitu jawaban perempuan itu ketika Damar 

menanyakan kenapa dia tidak pernah diperkenalkan kepada Elang. Dan saat Damar mengutarakan 

bahwa bentuk pertemanan mereka terasa aneh, Kirana berkilah, “Format persahabatan itu ‘kan tidak 

bisa diseragamkan, Dam… gayamu berteman mungkin tidak sama dengan gayaku. Jangan paksakan 

gayamu untukku!” Dan Damar pun tidak bisa berkata apa-apa. 

“Kira….” Dan perempuan itu pun mengangkat wajahnya yang sedari tadi sibuk dengan bukunya. 

“Ya?” jawabnya pendek. 

“Aku ada di sini, tapi kamu sibuk dengan bukumu…” kata Damar. 

Kirana menutup bukunya dan menaruhnya di atas meja, “Maaf… sedang tanggung saja.” Jawabnya. 

“Apakah aku membosankan untukmu?” Tanya Damar. 

“Tidak. Kenapa kamu bertanya seperti itu?” Kirana balik bertanya. 

Damar menghela nafas, “Karena kamu sepertinya lebih tertarik dengan bacaanmu daripada denganku.” 

Jawab Damar dengan nada sedikit kecewa. Kirana tersenyum. 

“Aku ‘kan pernah bilang, siapa pun yang jalan denganku harus bisa berada di dalam satu ruangan 

denganku tanpa harus berinteraksi… Ingat?” kata perempuan itu. 
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“Ingat. Tapi sepertinya kamu terlalu sering begitu, Kira… siapa pun lama kelamaan akan keberatan…” 

keluh Damar. 

“Elang tidak. Dia malah senang, karena dia bisa menyelesaikan pekerjaannya tanpa diganggu.” Jawab 

Kirana. 

“Ah kamu…. Selalu saja bawa-bawa Elang. Jangan samakan aku dengan dia dong!” Damar 

menumpahkan kekesalannya. 

“Lho? Tadi kamu ‘kan bilang ‘siapa pun lama kelamaan akan keberatan’, jadi ya tidak salah dong kalau 

aku ambil Elang sebagai contoh satu orang yang tidak keberatan!” sanggah Kirana lagi. 

Damar menatap perempuan di depannya dengan sorot mata tak menentu, “Sepertinya aku harus terus-

menerus bersaing dengan Elang ya?” lanjutnya. 

Kirana ganti menatap Damar dengan pandangan tidak suka, “Bersaing? Tidak ada persaingan di antara 

kalian. Jangan mulai insecure, Dam…” jawabnya dingin. 

“Tapi aku merasa seperti itu, Kira… aku merasa kamu memperbandingkan aku dengannya terus. Salah?” 

kata Damar dengan suara tidak sabar. 

“Aku tegaskan sekali lagi, tidak ada persaingan di antara kalian. Kamu pacarku dan dia sahabatku. Kalan 

berdua menempati sudut yang berbeda di hatiku.” Jelas Kirana dengan nada suara yang tidak kalah 

gusar. 

“Kedekatan kalian itu…. Menurutku sedikit aneh…” akhirnya Damar tidak bisa lagi menutupi. 

“Aneh? Aneh bagaimana sih?” suara Kirana mulai sedikit meninggi. 

“Ya aneh saja… terlalu mesra untuk sepasang sahabat. Dan lagi, aku tidak percaya jika dua orang laki-laki 

dan perempuan bisa murni bersahabat. Setelah sekian lama, salah satu pasti mulai punya perasaan 

lebih!” Damar berkata dengan nada cemburu. 

Kirana tertawa sinis, “Tentu saja ada perasaan lebih! Namanya cinta platonis, Dam!” 

Damar mendengus, “Cinta platonis bisa menjurus ke cinta eros, Kira!” 

“Dangkal!” tukas Kirana. “Hanya orang-orang dengan pemikiran dangkal yang berpendapat begitu. 

Persahabatan itu seharusnya tidak mengenal jender, Dam. Kamu cocok dengan orangnya atau tidak? 

Habis perkara. Kebetulan saja yang cocok denganku itu Elang, seorang laki-laki. Aku yakin kalau Elang itu 

perempuan dengan karakter dan sifat-sifatnya yang sekarang, aku pasti tetap akan jadi sahabatnya.” 

Lanjut Kirana lagi. Damar hanya menggeleng dengan ekspresi tidak jelas, “Aku tidak nyaman melihat 

kedekatan kalian, Kira…” kata laki-laki itu sambil menatap Kirana dalam-dalam. Kirana membalas 

tatapan mata Damar, “Maaf, Dam…. Aku tidak pernah bisa berbohong kepadamu untuk alasan apa pun. 

Dan kali ini pun aku tidak bisa berbohong bahwa kamu mulai tidak masuk akal.” Jawab perempuan itu 
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dingin. Dia lalu membereskan bukunya, meraih tas nya dan berdiri, “Maaf, aku sebaiknya pergi saja.” 

Katanya sambil berlalu sebelum Damar bisa berkata apa-apa. 

Damar duduk sendiri. Berbagai macam rasa dan pikiran bermain di kepalanya. Berbagai pertanyaan 

muncul begitu saja. Salahkah dia jika merasa cemburu pada sahabat Kirana? Salahkah dia jika merasa 

tidak nyaman dengan kedekatan mereka? Laki-laki itu sangat ingin mengkonfrontir Kirana, tapi dia 

sendiri sudah hampir pasti tahu jawaban-jawaban dan argumen dari perempuan itu… 

“Aku kenal Elang jauh sebelum aku kenal kamu!” 

“Jangan pernah menyuruhku memilih antara kamu dan Elang!” 

“Kamu tidak mengerti arti sesugguhnya dari persahabatan sejati!” 

Tidak ada persaingan! Dusta! – Damar membatin, lalu menyalakan rokoknya. Pasti ada sesuatu yang 

lain di antara mereka – Damar mengepulkan asap rokoknya kuat-kuat. 

Kirana berjalan cepat keluar dari kafe tempatnya bertemu dengan Damar. Hatinya diliputi kekesalan. 

Selalu begitu! Selalu insecure dan selalu mempermasalahkan persahabatanku dengan Elang! Huh! – 

Kirana merutuk dalam hati. Ada banyak saat di mana Kirana membutuhkan Damar, tapi laki-laki itu sibuk 

dengan pekerjaannya. Dan Kirana tidak pernah protes karena dia mencoba untuk mengerti. Jika Damar 

tidak bisa menemani, toh seringkali Elang bisa meluangkan waktu. Kirana bukan tipe perempuan yang 

harus terus-menerus bersama dengan pasangan. Juga bukan tipe yang harus berkomunikasi secara 

intens. Seperlunya saja. Dia juga sangat tidak suka berlama-lama bicara di telepon, lebih suka berbalas 

pesan singkat. Kirana tidak suka dicemburui, apalagi soal Elang. 

Kirana mencintai Elang. Itu benar. Elang juga mencintai Kirana. Itu juga benar. Tapi cinta mereka adalah 

cinta platonis, bukan cinta eros. Tidak ada elemen lain selain cinta sebagai sebuah rasa universal yang 

dimiliki oleh manusia. Tidak ada elemen cemburu. Tidak ada elemen insecure. Tidak ada elemen 

posesifitas. Tidak ada elemen-elemen negatif lain yang biasanya muncul dalam cinta eros. Tidak ada 

keinginan apa pun selain saling ada untuk satu sama lain dan berbagi, saling melindungi dan saling 

menjaga. Elang yang memberi pemahaman tentang cinta platonis kepada Kirana dan dia sungguh 

terpukau dengan esensi dari format cinta yang satu ini. “Cinta platonis adalah bentuk cinta yang paling 

murni, tulus dan abadi, Ra. Karena tidak ada elemen negatif, tidak ada elemen yang mengurung dan 

tidak ada cemburu di dalamnya. Hanya ada saling ada, saling jaga dan saling berbagi. Cinta platonis 

tidak kenal kata putus. Semarah-marahnya kita, walaupun sampai lama sekalipun, akhirnya pasti 

berbaikan lagi. Kalau kamu ingin cinta abadi…. Ya cinta platonis.” – begitu dulu Elang menjelaskan. 

Kirana tidak mengerti kenapa sulit sekali bagi Damar untuk memahami konsep cinta yang satu ini… 

Kirana pertama kali jatuh cinta bukan pada Damar, tapi pada isi kepalanya… idealismenya, pemikiran-

pemikirannya dan semangatnya. Namun seiring waktu, manusia berubah. Damar berubah. Kirana 

berubah. Damar semakin sibuk dengan aktifitasnya, sering pergi ke luar kota bahkan ke luar negeri. 

Sekali waktu, ketika Damar sedang di luar kota, sebuah pesan singkat masuk ke telepon genggam Kirana 

– Iya, nanti sore aku ke rumahmu – pengirimnya Damar. Kirana tidak mengerti. Dia baru saja mengantar 
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Damar ke bandara siang itu. Lalu, Kirana mengirim balik pesan singkat itu kepada Damar dengan 

tambahan – sepertinya kamu salah kirim. Jawaban Damar sungguh tak masuk akal menurut Kirana, 

Damar menyalahkan cuaca buruk yang mengakibatkan pesan singkat itu nyasar. 

“Dam, kalau cuaca buruk itu SMS biasanya pending atau failed. Kalau nyasar ke HP orang, itu salah 

jempol!” Kirana menumpahkan kekesalannya ketika menelepon Damar untuk meminta kejelasan. 

“Ya terserah kamu saja, Kira… aku tidak akan membela diri terlalu banyak. Percuma karena kamu tidak 

mau mendengarku juga.” Sanggah Damar dari seberang. 

“Tapi SMS ini pengirimnya kamu, Dam… berarti kamu sudah janjian akan mengunjungi seseorang! 

Siapa?” cecar Kirana. 

“Tidak ada siapa-siapa, Kira… terserah kamu mau percaya atau tidak.” Damar menjawab seolah Kirana 

mengada-ada. Kirana pun memutus pembicaraan karena kesal. Kepalanya dipenuhi dengan asumsi. 

Ketika Damar kembali dari perjalanannya, Kirana kembali meminta kejelasan namun Damar bersikukuh, 

“Aku tidak akan membela diri, Kira...” begitu kata laki-laki itu. Kirana pun menganggap asumsinya benar. 

Waktu demi waktu berlalu, insiden itu menguap begitu saja. Kirana tidak pernah tahu apa yang 

sebenarnya terjadi. Damar tidak pernah terlihat ingin (atau merasa perlu) menjelaskan. Hingga pada 

suatu ketika Damar pergi dan tak kembali. Tak ada pesan. Tak ada kata perpisahan. Kirana dipaksa 

menerima realita dan terluka. Luka yang akhirnya membekukan hatinya… 

“Ra…. Kamu baik-baik saja?” tiba-tiba suara itu seolah membangunkan Kirana dari lamunan panjangnya. 

Ra. Berarti Elang – Kirana berkata dalam hati.  

“Aku baik-baik saja, El…” jawab Kirana. Elang memperhatikannya dengan mata penuh selidik. “Yakin? 

Soalnya aku sudah berdiri di sini beberapa menit dan kamu tidak sadar kalau aku ada di sini.” Ujar laki-

laki itu. Kirana tertawa kecil. “Namanya juga orang sedang melamun, El… biasa begitu! Aku ganti baju 

dulu ya? Setelah itu kita langsung berangkat saja.” Kata Kirana sambil berdiri dan berjalan ke kamarnya. 

Elang mengikuti Kirana dengan pandangan matanya. 

Ah, Kirana… kamu masih saja berpikir aku tidak bisa ‘membacamu’…  
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VII 

Damar dan Kirana:  

Tentang Damar dan Kirana 

Kirana membaca pesan singkat yang masuk ke telepon genggamnya. Kita perlu bertemu. Bisakah kamu 

menemuiku sekali saja? - begitu bunyi pesan itu. Pesan yang kurang lebih sama isinya telah berulang kali 

masuk sejak beberapa hari sebelumnya. Kirana belum memutuskan apa-apa. Hatinya bimbang antara 

ingin dan enggan tapi perempuan itu ingat apa kata Elang, "Kalau aku boleh menyarankan, lebih baik 

kamu temui saja, Ra... sepahit-pahitnya kenyataan adalah lebih baik daripada harus memanggul 

pertanyaan-pertanyaan besar itu sepanjang hidupmu..." begitu kata Elang tempo hari. Bahkan hampir 

seminggu berlalu, Kirana masih saja bimbang. Ada banyak pertanyaan berlarian di kepalanya. 

Pertanyaan yang sejak dulu telah ada dan pertanyaan baru. 

"Pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan terjawab dengan sendirinya, Ra... kamu sadar itu 'kan?" tiba-tiba 

Elang berkata seolah bisa membaca pikiran Kirana. Perempuan itu menoleh, Elang sedang 

memperhatikannya. Kirana menyalakan rokoknya, mencoba mengurangi rasa gelisah. "Aku tahu, El..." 

ujarnya sambil mengepulkan asap rokok. Elang mengangguk kecil, "Bagus kalau begitu. Artinya kamu 

tahu apa yang harus kamu lakukan." katanya sambil mengusap rambut Kirana. Ganti Kirana yang 

mengangguk kecil, lalu meraih telepon genggamnya dan mulai mengetik pesan balasan. 
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Damar memarkir mobilnya di halaman kafe itu. Kirana selalu suka tempat itu karena tidak terlalu ramai. 

Teras belakangnya menghadap ke sebuah lembah yang sejuk dan berangin. Kirana menyukai angin. Dia 

selalu berkata bahwa angin adalah elemennya. Damar melangkah masuk, hanya ada beberapa orang di 

kafe itu. Langkahnya terhenti sejenak ketika dia melihat Kirana duduk di meja teras favoritnya. Ketika 

langkahnya terhenti, Damar merasa seluruh ruangan pun terhenti. Sekelilingnya seolah mengabur.... 

hanya siluet Kirana yang sedang merokok yang terlihat jelas.... sangat jelas... Jantung Damar seolah 

nyaris berhenti. Laki-laki itu pun melangkah pelan menuju meja tempat Kirana duduk. 

"Hai, Kira...." sapanya sambil menarik kursi di depan perempuan itu. Kirana tersentak, menoleh lalu 

tersenyum sambil berdiri dan menyodorkan tangannya, "Halo..." Damar menjabat tangan Kirana sambil 

mengecup kedua pipinya. "Maaf aku sedikit terlambat. Sudah pesan?" katanya kemudian memecah 

kerikuhan yang terasa. Kirana menggeleng. Damar serta merta melambaikan tangannya kepada pelayan 

yang berdiri tidak jauh dari meja mereka. Persis seperti waktu-waktu yang lalu... 

Kirana menyeruput minumannya. Damar duduk di seberangnya sambil memperhatikan perempuan itu. 

Dia seperti sibuk bermain dengan pikirannya sendiri. Tidak banyak bicara, namun sejurus kemudian dia 

sadar Damar sedang mengamatinya, "Kenapa?" tanyanya. Damar tersenyum dan menggeleng kecil, 

"Tidak apa-apa.... hanya sedang memastikan saja bahwa kamu memang benar-benar ada di depanku..." 

jawabnya. Kirana tertawa kecil, "Sini, aku cubit biar terasa!" katanya sambil mengulurkan tangannya 

kepada Damar. Laki-laki itu menyambar tangan Kirana, lalu menggenggamnya erat. Keduanya sontak 

terdiam. "Berapa tahun, Kira...?" tanya Damar sambil menatap Kirana dalam-dalam. "Empat..." jawab 

perempuan itu sambil membuang pandangannya ke arah lembah. 

Empat tahun berlalu. Tidak terasa memang. Ataukah sengaja tidak dirasakan? - Damar membatin. 

Empat tahun sudah. Seperti baru kemarin... - Kirana membatin. 

"Ada satu hal yang harus aku sampaikan padamu..." Damar memulai. Kirana menatapnya dalam diam. 

Mendengarkan. Menyimak. "Soal SMS yang dulu..." lanjut Damar. Kirana menatap Damar. Menunggu 

kelanjutan. "Aku... waktu itu sebenarnya hanya menguji kamu.... Maaf ya..." kata laki-laki itu. Kirana 

menarik tangannya dari genggaman Damar, "Menguji? Menguji apa? Menguji aku?" katanya dengan 

nada suara bingung bercampur marah. "Maaf, Kira... aku hanya ingin tahu saja waktu itu. Ingin 

memastikan." lanjut Damar. Kirana memandang Damar dengan tatapan tak percaya, "Ingin memastikan 

apa? Kamu ingat tidak isi SMS itu apa?" katanya lagi. Damar menunduk, "Ingat...." Kirana menyalakan 

rokoknya, "Iya, nanti aku ke rumahmu - begitu isi SMS kamu, Dam... pengirimnya kamu dan aku baru 

saja mengantarmu ke bandara hari itu... Apa yang bisa dipastikan dari isi SMS itu selain kamu punya janji 

dengan entah siapa yang mungkin namanya berawal dengan huruf  yang sama dengan namaku, 

sehingga kamu salah kirim karena buru-buru! Isi pesanmu itu tidak masuk akal, Dam..." dengus Kirana. 

Damar menghela nafas, "Yang ada dalam pikiranku saat itu hanya ingin memastikan bahwa kamu 

milikku, Kira... tapi memang cara yang aku ambil salah. Betul, aku buru-buru, sehingga isi pesannya pun 

tidak masuk akal... dan aku baru sadar ketika kamu mengirim balik SMS itu kepadaku. Tapi saat itu 

pikiranku sudah tidak lurus. Aku tidak punya pembelaan apapun, yang jelas tidak ada janji dengan siapa 

pun dan tidak pernah ada siapa-siapa..." Damar mencoba menjelaskan. "Caramu memang salah, Dam... 
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tapi tidak memberi penjelasan kepadaku itu jauh lebih salah lagi... Buat apa kamu mengujiku? Atas dasar 

apa? Kenapa harus seperti itu?" ujar Kirana lagi. Damar menunduk sesaat, "Saat itu aku hanya ingin 

memastikan bahwa aku tidak sedang berkompetisi dengan siapa pun... Itu saja..." jawab laki-laki itu. 

Kirana menoleh dan menatap Damar dengan pandangan gusar, "Tapi aku 'kan sudah berulang kali 

mengatakan padamu bahwa tidak pernah ada kompetisi, Dam..." sanggah Kirana. "Tapi kamu juga tahu 

kalau aku saat itu merasa bahwa aku harus berebut perhatianmu dengan orang lain!" Damar berkilah. 

Kirana ternganga, "Jadi... ini masih soal Elang??" lalu perempuan itu menggeleng dengan ekspresi tidak 

percaya. "Bukan hanya dengan dia, Kira... tapi dengan semua orang..." lanjut Damar pelan. 

Kirana membuang pandangannya ke arah lembah, seolah mencoba mencari ketenangan dari warna 

hijaunya. Matanya panas. Jangan menangis di sini, Kirana! - katanya kepada dirinya sendiri. Damar 

masih diam. Menunggu serangan lanjutan dari Kirana. Terima saja. Memang aku yang salah. Yang 

penting sudah jujur... - Damar membatin sendiri. "Empat tahun...." tiba-tiba perempuan itu berkata 

seolah bicara dengan dirinya sendiri. "Empat tahun kamu biarkan aku tanpa penjelasan apa pun... Empat 

tahun aku bermain dengan asumsi dan pikiranku sendiri.... Empat tahun aku membawa banyak 

pertanyaan besar di kepalaku..." Kirana menyalakan sebatang rokok lagi. Damar ikut menyalakan 

sebatang. "Lalu... kenapa sekarang, Dam...?" tiba-tiba Kirana bertanya sambil memandang Damar tajam. 

Damar membalas tatapan perempuan itu. Tajam... tapi ada kegetiran di sorot matanya, ada sesal dan 

sarat dengan kesedihan. "Aku... takut, Kira... takut kamu tidak mau mendengarku. Takut kamu sudah 

punya orang lain. Takut kecewa..." jawabnya lirih. "Aku sudah membayar mahal rasa penasaranku 

dengan kehilangan kamu... saat ini aku bukan ingin membela diri. Aku hanya ingin menjelaskan apa yang 

sebenarnya terjadi. Maaf jika aku membutuhkan empat tahun untuk membangun keberanian. Tapi 

setidaknya sekarang kamu sudah tahu bahwa tidak pernah ada orang lain. Itu saja, Kira..." ujar Damar 

melanjutkan penjelasannya. Kirana duduk dengan perasaan campur aduk. Marah. Kesal. Sedih. 

Menyesal. Merasa bersalah.... Ya, merasa bersalah karena dulu terlalu sibuk mengakomodasi 

kemarahannya lalu pergi. Pergi dalam kemarahan tanpa mencoba untuk bicara dengan Damar. 

Tiba-tiba telepon genggam Damar berbunyi. Laki-laki itu mengamati nama yang tertera di layar, lalu 

meraih telepon genggamnya, "Maaf, aku harus menjawab panggilan ini. Sebentar ya?" katanya kepada 

Kirana sambil berdiri dan sedikit menjauh. Kirana tidak menjawab, dia hanya memperhatikan gerak-

gerik laki-laki itu. Membaca gerak bibirnya... - I love you, too - sepertinya itu kalimat penutup yang 

dilontarkannya sebelum mematikan telepon genggamnya. Kirana menyeruput sisa minuman di gelasnya. 

"Maaf ya..." kata Damar sambil kembali duduk di kursinya. Kirana menggeleng sambil tersenyum, "Tidak 

apa-apa, Dam..." katanya sambil membereskan tas nya. "Masih ada lagi kah?" tanyanya. Damar 

menatapnya ada sesuatu yang dikenal baik oleh perempuan itu dalam sorot matanya. Kirana tercekat. 

Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sekilas. Cinta... Damar masih mencintainya? Kirana menepis 

pertanyaan itu cepat-cepat. "Itu saja sih sebenarnya...." jawab Damar membuyarkan lamunan singkat 

Kirana. Perempuan itu tersenyum, "Baiklah kalau begitu... Aku.... duluan ya, Dam..." ujar Kirana sambil 

beranjak berdiri. Damar mengangguk. Kirana mengulurkan tangannya. Damar menarik tangan itu dan 

menarik Kirana ke dalam pelukannya. Memeluk perempuan itu erat-erat, "Terima kasih sudah mau 

datang ya, Kira... Terima kasih karena sudah mau mendengarkanku. Maaf kalau kamu menunggu terlalu 

lama..." bisiknya di telinga Kirana. "Sama-sama, Dam..." balas Kirana. Lalu Damar mengecup kedua pipi 
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Kirana, "Hati-hati di jalan..." katanya. "Terima kasih. Kamu juga." sahut perempuan itu sambil 

melepaskan dirinya dari pelukan Damar. 

Perempuan itu melangkah keluar kafe. Tidak menoleh ke belakang... meski dalam hatinya dia sangat 

ingin melakukannya untuk terakhir kalinya... Kirana terus melangkah pergi sambil memasang earphone 

dari iPod nya... lalu mengetik pesan singkat di telepon genggamnya - Kamu di mana, El? 

 

 

 

I'm about to lose my mind, you've been gone for so long. I'm running out of time... I need a doctor... Call 

me a doctor... I need a doctor to bring me back to life.... 
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VIII 

Elang dan Kirana: 

Tentang Damar dan Kirana 

Elang menatap Kirana lekat-lekat. Perempuan itu duduk dengan pandangan menerawang. Rokok di 

tangan kanannya, buku di tangan kirinya. Abu rokok sudah panjang, tapi perempuan itu seperti tak 

berniat untuk melakukan apa-apa. "Ra..." Elang memanggil sambil menyodorkan asbak. "Hmmm??" 

Kirana seperti terbangun dari mimpi, "Abunya... sini." kata Elang lagi. Seperti robot, Kirana menuruti 

perintah Elang dan menjentikkan abu rokoknya di atas asbak. "Is everything alright?" tanya Elang. Kirana 

membalas tatapan Elang, "I don't know, El..." jawabnya lesu. "Hmmm... apa pertemuanmu dengan 

Damar tidak berjalan dengan baik?" tanya Elang lagi. "Considerably.... fine." ujar Kirana lagi, "Tapi aku 

jadi merasa bersalah sekarang..." Elang mengernyitkan dahinya, "Lho? Memangnya kenapa, Ra?" Kirana 

menghela nafasnya dengan berat. "Sepertinya aku masih cinta, El..." ujar perempuan itu dengan mata 

berkaca-kaca. Elang menegakkan duduknya, "Lalu yang jadi masalah apa sekarang?" tanyanya. Kirana 

menggeleng, "Sepertinya dia sudah punya pacar baru..." Elang mengangkat alisnya, "Hmmm...." laki-laki 

diam sejenak, "Ra, mungkin perasaanmu itu hanya sesaat. Namanya juga ketemu mantan, pasti ada lah 

sedikit sisa-sisa rasa yang dulu. Santai saja.... nanti juga tenggelam lagi. Jangan terlalu dipikirkan ya?" 

kata Elang mencoba menenangkan Kirana. "Tapi kalau ternyata rasa itu bukan hanya sesaat, bagaimana, 

El...?" Kirana berkilah. Elang tersenyum, "Kalau ternyata tidak hanya sesaat, yaaa.... nanti kita siasati 

bersama. Tapi untuk sekarang ini kamu 'kan tidak tahu... belum tahu, Ra.... jangan sampai kamu jadi 

terganggu." ujarnya. Kirana hanya diam.  
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"Biarkanlah dia menjalani hidupnya, Ra.... dan kamu... Kamu juga harus membiarkan dirimu menjalani 

hidupmu sendiri. Kamu mengerti 'kan?" lanjut Elang lagi. Kirana menoleh, menatap Elang dalam-

dalam.... "Iya, El... aku sepertinya mengerti... Tapi….” Kirana menunduk. “Tapi apa, Ra…?” Elang 

bertanya sambil mengusap kepala Kirana. “Tapi aku merasa bersalah karena tak membiarkannya 

memberi penjelasan lebih lanjut. Aku tak memberinya kesempatan…” keluh Kirana. Elang tersenyum, 

“Masih ada hari esok ‘kan, Ra? Kamu bisa saja menemuinya lagi nanti… Jika kamu mau.” Ujar Elang. 

“Semuanya terserah padamu saja. Lakukan apa yang menurutmu terbaik.” Lanjut laki-laki itu. Kirana 

mengangguk kecil.  

Kubur.... Kubur dalam-dalam.... lagi - Kirana membatin. Jika memang rasa itu tak bisa mati, maka 

setidaknya harus dikubur dalam-dalam agar tak ada pihak yang terganggu. Elang benar. Dia harus 

membiarkan Damar menjalani hidupnya sendiri. Dan yang terpenting, membiarkan dirinya menjalani 

hidupnya sendiri. Bedanya hanyalah kalau dulu Kirana mengira rasa itu sudah pergi, kali ini dia dengan 

sadar menguburnya... Tidak ada lagi penyangkalan. Hanya diatur sedemikian rupa agar tidak 

mengganggu. Kirana tersenyum sendiri. 

"El..!!!" Kirana memanggil Elang sambil menepuk pundak laki-laki itu. Elang terlonjak kaget, "Aduh! Biasa 

saja dong manggilnya, Ra!" sungut laki-laki itu. Kirana tertawa, "El... aku mau es kriiiiiim....!!!" katanya 

dengan nada sok manja. Elang hanya menggeleng, "Ya pesan ke waiter nya lah! Kok malah bilang sama 

aku sih?" Elang menjawab dengan gaya sok kesal. Lalu keduanya tertawa bersama. 
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IX 

Damar dan Elang:  

Tentang Damar dan Kirana 

Dua orang laki-laki itu duduk berhadapan. Hening. Hanya ada suara angin yang menyapa rumpun bambu 

di belakang mereka. Keduanya saling menatap, seolah ingin saling bertahan dalam diam. "So...?" Elang 

akhirnya memecah kebekuan di antara mereka, "Here I am... ada apa lagi sekarang?" katanya sedikit 

malas. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana..." ujar laki-laki yang duduk di depannya sambil 

menunduk. Elang meraih kotak rokoknya dan menyalakan sebatang, "Dari mana saja lah... Bebas, Mar..." 

jawabnya. 

"Aku sudah bertemu dengan Kirana..." ujar Damar. Elang mengangguk-angguk, "Aku tahu..." jawab Elang 

tak acuh sambil mempermainkan asap rokoknya. "Aku sudah jelaskan semua padanya juga..." lanjut 

Damar lagi. "Bagus..." jawab Elang pendek. Damar menatap Elang dengan sorot mata yang aneh. Elang 

berhenti mempermainkan asap rokoknya, wajahnya berubah jadi lebih serius, "Ada apa sekarang, Mar?" 

tanyanya penuh selidik. Damar menghela nafas, "Mungkin aku butuh masukan darimu, Lang..." kata laki-

laki itu sambil menyalakan rokoknya. "Soal apa?" tanya Elang dengan nada curiga. Damar membuang 

pandangannya keluar. Berpikir. Entah tentang apa... "Menurutmu, apakah salah jika aku masih 

mencintai Kirana?" akhirnya Damar buka mulut setelah diam sejenak. Elang menggaruk hidungnya. 

Berpikir. "Salah? Tentu tidak. Rasa adalah hak, Mar... tidak ada yang bisa melarang siapapun punya rasa 

apapun terhadap siapapun." jawab Elang sedikit diplomatis. "Tapi coba kamu jelaskan padaku, kenapa 

kamu berpikir bahwa masih punya rasa cinta untuk Kirana adalah sesuatu yang salah?" tanya Elang lagi. 

Damar hanya menggeleng kecil, "Tidak apa-apa. Hanya berdasarkan apa yang terjadi di antara kami, 
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kadang aku berpikir mungkin sebaiknya aku hapus saja rasa cintaku untuknya. Untuk kebaikan dia..." 

jawabnya dengan nada sedikit ragu. Elang hanya tersenyum kecil. "Kamu bukan pembohong yang baik, 

Mar... Aku yakin bukan itu yang ada dalam kepalamu. Tapi ya sudah lah... anggap saja begitu. Semuanya 

terserah kamu, hanya saja jangan bawa-bawa alasan klise 'untuk kebaikannya'.... Itu basi, Mar!" ujar 

Elang dengan nada kurang suka. Damar tertawa kecut. "Kemarin.... ketika aku sampai di kafe tempat 

kami bertemu, aku merasakan sesuatu, Lang..." lanjut Damar. Elang mengalah dan memusatkan 

perhatiannya kepada Damar. "Ketika aku melihatnya duduk sendiri, seluruh ruangan mengabur... setiap 

gerakan menjadi slow motion dan hanya siluet Kirana yang terlihat jelas.... seperti di film-film, Lang..." 

kata Damar lagi dengan pandangan serius. "Ada yang pernah mengatakan padaku, ketika hal seperti itu 

terjadi.... itu adalah cinta.... cinta yang sebenar-benarnya, Lang..." Damar berujar sambil menatap Elang 

dengan pandangan penuh arti. Elang hanya tersenyum. Diam. Tidak berkomentar. Dalam hati dia sangat 

ingin memberikan afirmasi untuk Damar, tapi Elang merasa tidak punya hak. Tepatnya, tidak mau. 

"Lang, kamu 'kan sangat dekat dengan Kirana.... apakah dia punya orang lain saat ini?" tiba-tiba Damar 

tidak lagi bisa menahan dirinya. Elang tertawa lagi, "Damar.... Damar! Kenapa hal seperti ini kamu 

tanyakan padaku? Kenapa tidak kamu tanyakan langsung pada Kirana kemarin?" katanya sambil 

menggelengkan kepalanya seolah Damar telah melakukan sesuatu yang kelewat batas. "Tidak sempat, 

Lang..." jawab Damar pelan. "Lagipula, inti percakapan kami tempo hari bukan soal itu, tapi soal ganjalan 

di masa lalu kami..." Damar berkilah. Dalam hati sebenarnya Damar tidak berani menanyakan hal itu 

kepada Kirana langsung karena dia tidak siap mendengar jawaban yang tidak diinginkannya. Damar 

takut kecewa. "Menurutmu, apakah aku sebaiknya mencoba untuk mendekati Kirana lagi?" Damar 

bertanya dengan suara penuh harap. Elang terbatuk kecil, "Kenapa kamu harus tanya aku? Coba kamu 

pikirkan saja baik-baik. Kalau melihat respon dari Kirana sendiri ketika bertemu denganmu, kira-kira 

bagaimana? Jangan tanya aku, Mar. Aku tidak ada urusannya dengan hubungan kalian." Elang menjawab 

dengan sedikit kesal. "Aku hanya perlu masukan darimu saja, Lang. Kamu yang paling tahu tentang 

Kirana..." ujar Damar sedikit putus asa. Elang menggeleng, "Tidak, Mar... untuk urusan-urusan seperti 

ini, kamu tidak bisa melibatkan aku. 'Kan sudah aku bilang, Kirana dan aku punya kehidupan pribadi 

masing-masing dan kami tidak saling mencampuri. Aku tidak punya hak untuk berkomentar. Tidak mau." 

tegas Elang. Damar terdiam. 

Tiba-tiba telepon genggam Damar bergetar. Laki-laki itu melirik nama yang tertera di layar, lalu meraih 

teleponnya "Maaf, aku harus menjawab panggilan ini sebentar..." katanya kepada Elang yang menjawab 

dengan anggukan penuh maklum. Damar menjauh sedikit. Elang memperhatikan gerak-gerik Damar. 

Mencoba membaca gerak bibirnya. "Iya sayang.." - sepertinya itu yang dikatakan laki-laki itu sebelum 

mematikan telepon genggamnya. "Maaf..." kata Damar sambil kembali duduk. Elang menatap laki-laki 

itu dalam-dalam, merapikan jaketnya lalu mematikan rokoknya, "On the second thought, Mar.... 

mungkin ada baiknya kamu lanjutkan hidupmu tanpa Kirana...." katanya sambil berdiri. Damar 

memandang Elang dengan pandangan kalut. "Maaf, aku tidak bisa lama-lama..." lanjut Elang sambil 

menyodorkan tangannya. Damar menjabat tangan Elang, "Terima kasih, Lang..." Elang tersenyum lalu 

melangkah pergi. 
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Elang berjalan menyusuri senja yang sejuk. Dalam hati dia menghitung... satu.... dua.... tiga... empat... 

dan telepon genggamnya pun bergetar. Sebuah pesan singkat masuk, "Kamu di mana, El?" Elang 

tersenyum lalu menekan tombol 'Reply' - "Otw ke tempatmu" - 'Send' 
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X 

Damar, Elang dan Kirana:  

Semua Tentang Kita 

Ketiga orang itu duduk mengelilingi meja. Semua tampak berusaha untuk bersikap biasa, namun jelas 

terlihat ada sedikit kekakuan di antara mereka. Damar masih sibuk dengan telepon genggamnya. Kirana 

menyalakan rokoknya. Elang duduk memperhatikan keduanya dengan rokok yang sudah menyala 

terselip di jarinya. Semua seolah saling menunggu. Entah siapa yang seharusnya memulai... 

"Oke.... kita semua sudah di sini..." akhirnya Elang buka suara. Dia tidak tahan dengan kebekuan yang 

absurd di antara mereka. "Jujur, aku tidak mengerti kenapa aku harus ada di sini.... karena sepertinya ini 

masih urusan di antara kalian berdua saja." lanjutnya sambil mengepulkan asap rokoknya. Kirana 

mendesah keras, "Aku juga tidak mengerti.... aku kira urusan kita sudah selesai, Dam?" tanya 

perempuan itu sambil mengalihkan pandangan kepada Damar. Laki-laki itu meletakkan telepon 

genggamnya di atas meja, lalu menyalakan rokoknya. Memang dia lah yang mengundang Elang dan 

Kirana untuk bertemu dengannya hari itu. 

"Selama ini kita bertemu secara terpisah, aku hanya ingin meluruskan beberapa hal di antara kita saja. 

Supaya ke depannya nanti tidak ada ganjalan lagi." kata laki-laki itu sambil memandang Elang dan Kirana 

berganti-ganti. "Kira... aku harap kamu memaafkan kebodohanku di masa lalu. Aku hanya ingin 

menegaskan bahwa tidak pernah ada orang lain selain kamu...." kalimat Damar terasa menggantung, 

"Aku... kemarin baru tersadar, aku masih menyimpan rasa untukmu, Kira... tapi aku tidak akan berharap. 

Aku tidak bisa menghapus apa yang aku rasakan untukmu. Maaf kalau ini membuatmu rikuh atau tidak 
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nyaman, tapi inilah yang aku rasakan." lanjutnya. Kirana diam. Tidak menjawab. Tidak mendebat. Tidak 

pula menatap Damar yang bicara kepadanya. "Aku tahu, kamu marah padaku... meskipun aku tidak 

mengerti, kenapa kamu masih marah setelah aku jelaskan semuanya tempo hari..." kata Damar lagi. 

"Tidak mengerti???" Kirana menyambar. "Kamu tidak mengerti kenapa aku masih marah, Dam??" 

ujarnya sengit. Elang meletakkan tangannya di bahu perempuan itu, sekedar untuk menenangkannya. 

"Kamu.... keterlaluan, Damar!" desis Kirana sambil mematikan rokoknya. Perempuan itu serta merta 

berdiri dari tempat duduknya, tapi Elang menangkap tangannya secepat kilat. "Lepaskan, El! Tidak ada 

gunanya aku di sini. Dia tidak akan mau mengerti!" ujar perempuan itu. Elang memandang Kirana tajam. 

Mencoba berkomunikasi lewat tatap matanya - duduk, Ra! Sabar! - begitu kata laki-laki itu dalam hati. 

"Lepaskan, El!!!" Kirana setengah menjerit. "Duduk dulu, Ra!" kata Elang setengah memerintah dengan 

suara pelan tapi tegas. Kirana mengalah. Perempuan itu kembali duduk dengan wajah kesal. Elang 

mengalihkan pandangannya kepada Damar, "Kamu membiarkannya dalam ketidaktahuan selama empat 

tahun, Mar... Itu sebabnya kenapa Kirana masih marah." Elang berkata mewakili Kirana. "Kamu tidak 

memberi kejelasan untuk sekian lama. Lalu tiba-tiba kamu datang lagi, oke... kamu bicara jujur, akhirnya 

menjelaskan.... tapi apa kamu pikir dengan melakukan itu, semua akan baik-baik saja? Akan kembali 

normal dan seperti tidak terjadi apa-apa? Rasanya tidak sesederhana itu. Ada elemen perasaan yang 

terlibat di sini, Mar.... terlibat selama bertahun-tahun, dan itu tidak kamu pertimbangkan." lanjut Elang. 

Damar menatap Elang tajam. 

"Elang.... hmh..." kata Damar sambil tertawa kecil. Sedikit sinis, "Selalu kamu... yang jadi pahlawan dan 

pembela Kirana. Sedari dulu..." lanjutnya dengan nada sinis. Elang menyandarkan tubuhnya, "Yeah 

well... kemana saja kamu ketika peran itu seharusnya ada di tanganmu?" jawabnya santai. "Kamu terlalu 

sibuk mempertanyakan hati Kirana. Terlalu sibuk mencari cara untuk mengujinya. Terlalu sibuk dengan 

asumsi dan pikiranmu tentang apa yang dirasakannya. Terlalu gengsi untuk merobohkan bentengmu 

dan mengundangnya masuk. Terlalu sibuk mempertanyakan kenapa Kirana begini dan kenapa Kirana 

begitu. Terlalu sibuk memikirkan cara untuk membuat Kirana menjadi sosok yang ideal untukmu. Kamu 

lupa untuk belajar menerimanya secara utuh dan apa adanya, Mar..." lanjut Elang sambil menyalakan 

sebatang rokok lagi. Damar masih terdiam. 

Damar menghela nafas panjang, lalu menatap Elang "Kalau kamu begitu mengerti Kirana, kenapa tidak 

kamu pacari saja dia, Lang? Kalian sepertinya serasi berdua. Atau memang sebenarnya itu yang selama 

ini terjadi di belakangku?" kata Damar dengan sinis. "Damar!!!" sentak Kirana. Elang menyentuh lengan 

Kirana, "Biarkan saja, Ra.... biarkan dia keluarkan apa yang selama ini mengganggu pikirannya..." kata 

Elang dengan suara tenang. "Tapi, El...! Dia selalu begitu! Dari dulu tidak berubah! Tidak pernah bisa 

paham. Selalu curiga!" sanggah Kirana. Elang hanya tersenyum sambil menggeleng kecil, "Biarkan..." 

katanya pelan sambil tersenyum, lalu laki-laki itu mengalihkan pandangannya kepada Damar, "Masih 

ada lagi, Mar? Keluarkan saja... mumpung kita bertiga ada di sini semua..." ujarnya. Damar memandang 

Elang dan Kirana bergantian. "Maaf, tapi aku tidak percaya pada konsep cinta platonis kalian... terlalu 

sempurna." ujar laki-laki itu sambil mematikan rokoknya. "Tidak ada yang memaksamu untuk percaya, 

Mar..." jawab Elang. "Tapi jangan paksa kami untuk ikut-ikutan tidak percaya seperti kamu..." lanjutnya 

lagi. "Kenapa sulit sekali menerima perbedaan sih, Dam?" Kirana akhirnya ikut bicara setelah sedikit 

lebih tenang. "Ketidakpercayaanmu itu membuatmu mempertanyakan hatiku.... sejak dulu... 
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Membuatmu melakukan ujian-ujian bodohmu... Yang bermasalah bukan aku, Dam... bukan Elang... tapi 

kamu!" lanjut Kirana dengan nada sedih. "Kompak sekali kalian berdua menyerangku..." Damar berkata 

dengan nada kesal. "Kami tidak menyerangmu... Kamu yang terlalu defensif, Mar..." sambar Elang masih 

dengan nada tenang. "Ada yang belum sempat kamu sampaikan pada Kirana mungkin...? Sesuatu yang 

masih kamu tutupi darinya..." lanjut Elang dengan pandangan penuh arti. Damar memandangnya 

dengan tatapan penuh pertanyaan. "Jangan jadi pengecut, Mar..." kata Elang sambil menatap Damar 

tajam. Damar tersentak. "Apa maksudmu, Lang?" sanggahnya. Elang tersenyum kecil. "Kamu tahu apa 

yang aku maksud. Come on!" jawab Elang sambil terus mengisap rokoknya. Kirana memandang kedua 

laki-laki itu bergantian dengan pandangan bertanya-tanya, "Hei! Kalian ini bicara tentang aku seolah-

olah aku tidak ada di sini saja!" kataya sengit. "Apa maksudmu, El?" tanyanya kepada Elang. Laki-laki itu 

lagi-lagi tersenyum kecil, "Jangan tanya aku, Ra... tanya Damar saja." katanya sambil menunjuk Damar 

dengan dagunya. Kirana mengalihkan pandangannya kepada Damar, "Apa maksudnya, Dam?" katanya 

penuh rasa ingin tahu. Damar terbatuk kecil, "Aku.... sempat terpikir untuk kembali padamu, Kira... Aku 

ingin minta kesempatan sekali lagi..." akhirnya Damar mengaku. Giliran Kirana yang tersedak asap 

rokoknya sendiri, "Apa?? Kamu kira semudah itu, Dam?" dengusnya kesal. "Aku tahu, Kira.... Aku tahu 

kamu akan bilang begitu... Dan lagi.... ah sudahlah... tidak usah diteruskan..." ujar Damar dengan nada 

setengah putus asa. Elang tertawa kecil, "Ayo lah, bung.... kamu, aku dan hatimu tahu, bukan hanya itu 

yang aku maksud tadi." Damar memandang Elang dengan tatapan kurang suka. "Perlu aku yang 

menyampaikan?" tantang Elang dengan ekspresi jahil. Damar sedikit tersentak. "Ada apa, El???" 

sebelum Damar sempat bicara, Kirana sudah menyambar. Untuk sejenak Damar dan Elang saling 

menatap tajam. 

Damar menghujam Elang dengan pandangan tidak suka, tidak nyaman, sedikit khawatir. Elang dengan 

tatapan jahil dan sedikit senyum di bibirnya. Sejurus kemudian Elang mengalihkan pandangannya 

kepada Kirana, "Dia sudah punya orang lain, Ra.... saat ini pun..." ujar Elang datar. Wajah Kirana 

mengeras, "Hmmm.... dan kamu terpikir untuk minta kesempatan lagi denganku, Dam? Mau kamu 

apakan pacarmu?" sahut Kirana sambil menggelengkan kepalanya. Damar mematung. "By the way, aku 

tahu kamu sudah punya pacar juga kok..." kata perempuan itu datar, "Aku tidak sebodoh itu, Dam...." 

lanjut Kirana dingin sambil meraih tas punggungnya, lalu beranjak berdiri dan bersiap untuk pergi 

meninggalkan kedua laki-laki itu. Damar menangkap lengan Kirana, "Kira.... dengar dulu penjelasanku.... 

duduk dulu sebentar saja..." kata laki-laki itu. Elang mengawasi keduanya. Kirana menatap Damar 

dalam-dalam. Damar tercekat. Dia belum pernah melihat sorot mata itu pada Kirana. Mata yang penuh 

luka, sarat kekecewaan dan kemarahan. "Lepaskan Dam..." desisnya. Damar terpaku sejenak, "Sebentar 

saja Kira... ini penting..." ujar laki-laki itu. "Maaf, Dam.... tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Semuanya 

sudah sangat jelas untukku. Lepaskan tanganku.... tolong..." Kirana berkata dengan suara datar namun 

sedikit bergetar. Ah, marah... aku tahu kamu marah, Kira... - Damar membatin sendiri. Suara Kirana 

selalu bergetar ketika dia marah hebat. Damar menatap Kirana lagi, lalu... "Mar... lepaskan..." tiba-tiba 

terdengar suara Elang. Damar tersadar, lalu laki-laki itu melepaskan genggamannya. Dan Kirana pun 

segera melangkah menjauh meninggalkan kedua laki-laki itu. 

Damar tidak bergerak. Pandangannya melekat pada Kirana yang melangkah menjauh dari tempat 

mereka duduk. Tak lama setelah itu, Elang pun berdiri. Damar ikut berdiri, "Kamu tadi bilang kenapa 
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selalu aku yang jadi pahlawan dan pembela Kirana.... Well, asal kamu tahu saja, bung.... Kirana tidak 

perlu dibela..." ujar Elang sambil menyodorkan tangannya. Damar menyambut tangan Elang dan 

menjabatnya. Wajahnya rikuh. Damar memaksakan sesungging senyum di wajahnya. "Terima kasih, 

Mar.... and good luck!" kata Elang sebelum melangkah. Baru dua langkah Elang beranjak, "Lang..." 

panggil Damar. "Ya?" jawabnya. "Titip, tolong jaga Kirana...." ujar Damar. Elang hanya tersenyum dan 

menggeleng, "Kamu masih tidak mengerti, Mar... Kirana tidak perlu dijaga..." jawab Elang santai lalu 

melangkah menyusul Kirana, meninggalkan Damar sendirian. 

Damar masih berdiri mematung ketika telepon genggamnya bergetar. Laki-laki itu membaca nama yang 

tertera di layar. Chiara. Lalu dia menekan tombol hijau, "Halo sayang..." sapanya. "Papa.... love you..." 

terdengar suara seorang anak perempuan yang masih belum jelas cara bicaranya di seberang sana. "I 

love you too, sayang..." 
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Epilog 

Elang dan Kirana duduk bersisian di teras warung Poffertjes kesukaan Kirana. Senja baru mulai turun, 

langit menjingga. Keduanya duduk menghadapi sepiring poffertjes dan minuman panas. Teh panas untuk 

Kirana dan kopi hitam untuk Elang. 

“Kamu percaya pada happy ending, El?” Kirana bertanya. Elang mengangkat bahu, “Hmmm… ‘percaya’ 

dalam konteks apa dulu?” laki-laki itu balik bertanya. “Percaya bahwa happy ending itu ada, atau 

percaya bahwa semua harus berakhir dengan happy ending?” tanyanya lagi. Kirana diam sejenak, “Dua-

duanya….” Elang tertawa kecil. “Percaya.” Jawab laki-laki itu pendek. “Semudah itu kamu menjawab?” 

sanggah Kirana, “Kamu percaya semua HARUS berakhir dengan happy ending, El?” lanjutnya. “Well…. 

Tidak HARUS, Ra. Tapi aku percaya ada cerita-cerita yang berakhir dengan happy ending. Tapi yang kita 

harus ingat adalah bahwa segala sesuatu itu relatif….” Elang meneruskan. “Happy ending-mu belum 

tentu happy ending-ku. Happy ending-ku tidak selalu menjadi happy ending untuk orang lain. Dan 

bahkan ketika akhir cerita kita tidak happy, akan selalu ada elemen lain yang mengandung sedikit 

kebahagiaan dan pembelajaran. Itu menurutku lohh, Ra…” jawab Elang. “Iya sih, El…” perempuan itu 

mengiyakan lirih. Elang menghela nafas, “Kadang bukan akhir yang indah yang harus kita jadikan 

fokusnya, Ra…. Tapi jalan ceritanya….” Kata laki-laki itu sambil mengacak rambut Kirana. 

“So….?” Kata Elang. “So what?” jawab Kirana sambil menyuapkan sepotong poffertjes ke mulutnya. “Kita 

kembali di sini, Ra… hanya kamu, aku dan sepiring poffertjes berpayung langit senja… Apakah ini happy 

ending-mu atau happy ending-ku?” Elang berkata sambil menyalakan rokoknya. Kirana tertawa kecil 

sambil mengangguk, “Ya, El… akhirnya tetap saja hanya ada kita dan sepiring poffertjes ini di bawah 

langit senja, bukan? Mungkin ini happy ending kita…. Bahagia karena bebas untuk bisa menjadi diri 

sendiri dan ditemani oleh teman sejati…” jawab Kirana sambil menatap Elang. Keduanya lalu tertawa 

bersama. “Kamu percaya padaku, Ra?” tiba-tiba Elang bertanya sambil menatap Kirana lekat-lekat. 
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Kirana membalas tatapan mata laki-laki itu dan terdiam sejenak, “Aku percaya, El…” jawabnya sejurus 

kemudian. Untuk sesaat keduanya saling bertatapan. Namun kemudian Elang tertawa terbahak-bahak, 

“Kirana…. Kirana! Pantas saja kamu mudah terjebak oleh omongan lelaki….” Godanya. Kirana mencebik, 

“Awas ya kamu, El!’ balas Kirana sambil memukul lengan Elang. 

 


