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Ketika Cinta

Mulai Bertanya



2   l Fatamorgana
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Mencintai itu mampu mengubah segala bentuk 
kesunyian, meski yang kamu cintai sekarang tidak 
berada di dekatmu.

Cinta bisa mengubah segala bentuk kesunyian, ketika 
lingkup terasa sepi seperti hidup seorang diri.

Cinta itu bisa mengubah segala bentuk kesunyian, 
meski terkadang kita jauh dari keramaian

Sejenak, kita mungkin berpisah. Tapi bukan berarti 
kita kan terpisah. Sejenak waktu memang pergi, 
tapi bukan berarti waktu tidak akan kembali 
mempertemukan kita lagi.

Tanpa kita sadari, sebenarnya kita tidak akan jatuh 
cinta pada seseorang yang tidak pernah tertawa 
bersama.
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Ketika kamu terus menggunakan waktumu untuk 
terus menyalahkan dia, pada akhirnya kamu tidak 
akan pernah mempunyai waktu untuk mencintainya.

Ketika cinta menghampirimu, terimalah. Meski harus 
bertemu jalan terjal dan berliku, tidak masalah, 
karena begitulah kehidupan.

Sesungguhnya seseorang yang mampu memahami 
cinta kita seutuhnya hanya diri kita sendiri.

Bagaimana kamu bisa mencintainya dengan tulus, 
sedangkan perhatianmu masih terbagi oleh cinta 
yang lain.

Ciri pria yang tidak mencintaimu adalah pria yang 
hanya mencintaimu ketika dia sedang di dekatmu.

Tanpa kamu sadari, kehidupanmu sebenarnya 
dimulai ketika kamu mulai merasakan seperti apa itu 
mencintai.



Ge Heraida, dkk    l 5  

Cinta itu merupakan sebuah situasi saat 
kebahagiaannya adalah kebahagiaanmu juga.

Mengungkapkan rindu tidak semudah 
merasakannya.

Bersyukurlah karena kamu memiliki cinta, karena 
sebenarnya tidak ada hal yang lebih menyakitkan 
dibandingkan ditinggal oleh cinta.

Cinta itu bukan tentang apa yang akan kamu 
dapatkan, tapi cinta itu tentang apa yang akan kamu 
berikan.

Secara tidak langsung, cinta itu adalah sebuah 
keikhlasan.

Lihatlah cintanya dari pengorbanannya, bukan dari 
apa pun yang diberikan olehnya.
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Cinta itu seperti sebuah hal yang mistis, yang dapat 
menghipnotis kita untuk berbuat dan melakukan 
tindakan yang bodoh.

Cinta itu tanpa syarat. Nyatanya, setiap hubungan 
penuh dengan syarat.

Cinta itu terletak pada hati, meskipun tersembunyi 
tak diketahui, cinta dapat dirasakan dengan sangat 
jelas.

Mencintai itu, mencintai dia dengan dirinya yang 
sekarang, bukan dirinya yang dulu.

Cinta itu, menyatukan dua hati menjadi satu namun 
tetap dua.

Mencintai dengan ketulusan yaitu mencintai dengan 
hanya melihat ketulusan dan kebaikan hatinya.
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Jika kamu ingin dicintai, maka janganlah pernah 
menuntut seseorang untuk mencintaimu.

Terkadang, jika kamu menuntut sesuatu dalam cinta, 
maka sesuatu itu tidak akan pernah kamu dapatkan.

Cinta itu penyatuan dua hati yang berbeda.

Dasarnya, sebuah cinta dapat membuat kita menjadi 
manusia yang kuat, namun tak jarang cinta pula yang 
membuat manusia menjadi rapuh.

Dalam cinta, sebuah kekhawatiran berlebihan 
tentang dia, hanya akan menjauhkan dirimu sendiri 
darinya secara perlahan.

Setiap tindakan ada risikonya. Begitu juga dengan 
cinta. Ketika kamu memutuskan untuk mencintainya, 
kamu telah menerima apa pun risikonya.
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Cinta menyatukan aku dan kamu. Menyatukan dua 
masa lalu yang berbeda.

Jangan membuatnya merasa spesial. Kamu cukup 
mengingatnya bahwa dia memang spesial.

Jatuh cinta itu mudah. Menjalankan hidup setelah 
jatuh cinta itu yang susah.

Cinta itu tidak seperti negara, yang harus mempunyai 
aturan dan syarat-syarat.

Perasaan mencintai yang tulus itu sulit digambarkan 
dengan kata-kata, dan tidak akan pernah sanggup 
mengungkap alasan mengapa ia mencintai.

Ketika muncul pada hatimu sebuah 
ketidakberhargaan cinta, itu merupakan awal dari 
sebuah perselingkuhan dan pengkhianatan.
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Wanita sulit dipahami oleh pria karena pria 
memahami hanya dengan logika.

Pria sulit dipahami oleh wanita karena wanita 
memahami hanya dengan hati.

Jatuh cinta itu amat sangat sederhana. Namun 
kerumitan perjalanan cintanya, jauh dari kata 
sederhana.

Sebenarnya mengungkapkan cinta namun ditolak 
itu lebih baik daripada mencintai tapi hanya 
menyimpannya dalam hati.

Mencintai itu bisa didefinisikan dalam arti sempit, 
karena ketika kamu mencintai seseorang, kamu 
hanya mencintai dirinya saja.

Jangan menyentuh hatinya, jika kamu tidak yakin 
bisa menjaga cintanya.
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Cinta itu mempertahankan, bukan melepaskan.

Cinta itu mengerti, bukan menuntut sesuka hati.

Jangan menyerah hanya karena cinta pernah 
membuatmu terluka. Nanti, pasti akan ada “dia” yang 
akan membuatmu percaya bahwa cinta itu bahagia.

Awalnya kamu membuat JURNAL di hatiku, lalu kamu 
posting ke dalam BUKU BESAR kehidupanmu, saat 
penyajian, ternyata LOSS yang aku dapatkan, bukan 
PROFIT.

Cinta itu emosi bukan definisi.

Cinta itu berkorban bukan keegoisan.


