CINTAKU SEDALAM POHON MAWAR ADIWIYATA
(Karya : Nurfita oftayani)
Dia duduk disebelahku, sambil berbincang dan bercanda di bawah derasnya hujan sore itu. Mendengar
suaranya membuatku tenang, melihat senyum di bibirnya seakan menghilangkan kepenatanku seharian
ini. Dia adalah andi teman sekelasku.
Setiap hari andi dikenal sebagai anak yang ceria dan mudah bergaul dengan siapapun yang baru
dikenalnya, sehingga ia mempunyai banyak teman. Walaupun ia mempunyai banyak teman ia bisa
memilih dan memilah mana teman yang baik dan mana teman yang buruk bagi dia. Sikapnya yang
mudah bergaul, ramah, dan wajahnya yang tampan itu membuat banyak wanita kepincut kepadanya,
begitu juga dengan aku.
Saat pertama kenal dengannya aku merasa nyaman dan mulai ada rasa cinta, namun aku hanya bisa
memendam dan menahan rasa ini, karena aku sadar semua ini hanya hayalan bagiku. Mana mungkin
aku bisa bersaing dengan wanita- wanita yang jauh lebih cantik dariku.
Jumat 12 november bapak kepala sekolah memberitahukan bahwa akan diadakan lomba menghias
taman untuk menyambut sekolah adiwiyata. Minggunya kami satu kelas berada di sekolah untuk mulai
menghias taman kami, waktu itu aku berangkat bareng dengan sahabatku sari. Sampai disekolah aku
bertugas menanam bunga mawar putih yang dibawa oleh andi. “sini an bunganya biar aku tanam” aku
meminta mawar itu dari tangan andi. ‘’biar tak bantu ya” jawab andi sambil mengambil kayu. “Aku yang
buat lobangnya nanti kamu yang tanam”. “siap” jawabku kepada andi.
Cintaku justru semakin dalam dengan andi setelah peristiwa bunga mawar itu. Rabu setelah sepulang
sekolah aku menceritakan perasaanku ini kepada sari, karena aku rasa dia adalah sahabat terbaik yang
bisa memberiku solusi. “sar, aku sebenarnya mau cerita sama kamu nih”. “cerita apa sih, udah cerita
aja” jawab sari. “tapi kamu harus janji jangan menceritakan sama siapapun ya”. “iya janji” (sambil
menyentuhkan jari kelingking kami). Kemudian aku menceritakan tentang perasaan ku kepada sari. Saat
itu sari hanya diam tanpa memberiku satu kata pun.
Seminggu setelah kejadian itu, sikap sari jadi berubah denganku entah apa ada yang salah dengan
perkataan ku waktu itu, tapi setiap aku Tanya sari hanya diam dan menjauh dariku. Aku mulai tidak
nyaman dengan semua ini. Sepulang sekolah aku menemui sari di parkiran sekolah, aku tanya kenapa ia
menjauhi aku akhir- akhir ini. “kamu tu teman macam apa sih, jadi orang kok ngak peka” Jawab sari
dengan sinis. “maksud kamu??”. “Kamu tu ngak tau, apa Cuma pura-pura ngak tau. aku tuh suka sama
andi tapi kamu malah nusuk aku dari belakang itu namanya teman”. Aku kaget mendengar perkataan
sari kalau ia juga suka sama andi. “kenapa kamu diam, udah deh mendingan kita ngak usah temenan lagi
aku nyesel pernah kenal sama kamu” sari pergi meninggalkan aku.
Hari- hari berikutnya sari menjauhiku bahkan ia tidak mau duduk sebangku lagi denganku, aku sudah
minta maaf sama dia tapi dia tidak pernah menjawab ku sekalipun. Aku sedih karena aku kehilangan
sahabatku hanya karena masalah seperti ini, aku fikir dia adalah sahabat terbaik yang ada ketika susah
maupun senang, tapi ternyata hanya gara- gara hal sepele ia memutuskan persahabatan yang sudah
terjalin lama ini, Teman terbaik bisa menjadi musuh dalam sekejap, itu yang ada dalam fikiranku saat itu.
Masalah yang kamu hadapi bukan untuk menjatuhkanmu, Tetapi agar kamu bisa berfikir lebih dewasa
dari hari ini, kemaren, dan sebelumnya.

