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Mukadimah
Salam cinta,
Apa yang berharga di dunia selain cinta?, baiklah
simpan saja dulu jawaban masing-masing, jawaban
itu cukup diresapi dalam hati, cinta tak perlu jawaban
sebab ini bukan UAN atau EBTANAS sekalipun,
apalagi program doktoral. Cinta hanya butuh bukti
bukan janji seperti pada musim pilkada yang pernah
ada dan salah tulis menjadi pilkadal.
Cinta juga mampu bersanding dengan sebuah
komitmen, dan komitmen itu jika diterapkan dalam
bentuk tulisan maka bisa jadi ia adalah prasasti yang
terus bisa diingat, diresapi, dan semoga tidak hanya
menertawakannya tapi mengambil hikmah darinya.
Lalu bagaimana si “Aku” dalam menyikapi
ketegangan cinta dalam bentuk yang amat “liar”
terhadap si “Mailuv”. Si Aku terus merekam rasa,
irama, dan alur cinta yang kerap menggoyangkan isi
kepala dan hatinya. Meski sebenarnya hal itu adalah
amat sederhana dan bukan keistimewaan yang perlu
diagung-agungkan
namun
kejujuran
mengungkapkannya adalah bentuk keseriusan rasa
yang entah kenapa bisa mampu meresap amat sangat
dalam.
Dan melalui tulisan dalam buku ini, si “Aku”
mendeskripsikan perasaannya melalui untaian
penggalan-penggalan kejadian yang terlintas terhadap
si “Mailuv”, meski bukan dalam bentuk novel atau
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kumpulan cerpen, artikel cinta, karya ilmiah, dan
feature mungkin, tapi terasa sudah cukup mewakili
cerita tentang cinta si “Aku” pada si “Mailuv” yang
notabene adalah curhat yang begitu liar.
Tulisan ini mungkin bisa menjadi bacaan selingan
diantara maraknya karya-karya tulis lain seperti
novel, antologi atau lainnya, dan yang pastinya
pembaca terhibur sambil menikmati secangkir kopi,
teh, atau mungkin coklat manis yang hangat?, atau
juga ada yang sedang antri menunggu jadwal
penerbangan, di bank setor tunai, di restoran
menunggu pesanan, sedang menanti pertandingan
spektakuler, atau bisa juga sedang berada di atas bus,
kereta dan angkot, semua itu dengan buku ini bisa
menemani anda, amin.
Dan jika seandainya tulisan ini adalah novel, tentu
bukan cerpen, ya iyalah. :), tapi tulisan ini adalah
puzzle-puzzle rasa yang mungkin bisa menjadi
inspirasi. Cinta di sini tak ingin tegang-tegang amat
sampai terjadi “hanyut” dalam keheningan
kehidupan, namun cinta juga bisa konyol, liar,
“kacau”, bahkan garing hingga menjadi hiburan
sejenak sebelum berlanjut pada cinta yang
sesunguhnya.
Selamat menyelami cinta, kalau tenggelam ambil
pelampung ya, terimakasih :))
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Kamu cantik deh…
Mailuv,
salahkah kalau aku berkata “Kamu cantik deh”,
Jika memang salah tolong dibenarkan dengan kalimat
“Kamu juga ganteng dan tampan”,
tentu saja aku senang nan gembira
bagaikan melayang tinggi di udara meski takut pada
ketinggian.
apalagi jika kalimat tersebut engkau tambahkan
dengan “Aku mencintaimu, maukah kamu menikah
denganku?”.
Wow…benar-benar…wow….
tapi sayang seribu sayang,
nampaknya aku harus bangun dari tidur siang
Oh No…
Mailuv,
Salahkah kalau si “ganteng” dan si “cantik” menjadi
sepasang yang solid dalam pernikahan?
meski ganteng dan cantik bukan point utama menuju
jenjang pernikahan tapi perlu.
maka dari itu tolong benarkan dari kesalahan itu
dengan menerima “Ketidakgantengan”-ku ini
disampingmu.
Ya..disampingmu. bukan di belakang apalagi di dasar
laut.
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