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Maria Puspa Anggraini

Valentine DayValentine Day

Empat belas Februari adalah salah satu hari yang spesial di 
bulan Februari. Kami sering menyebutnya hari kasih sayang, atau 
bahasa kerennya mah Valentine Day. Banyak sekali kisah romantis 
yang terjadi pada hari itu. Biasanya kalau hari itu tiba, kami sibuk 
membuat cokelat untuk diberikan kepada orang yang dicintai dan 
orang yang disayangi. Kalau mereka yang tidak bisa membuat 
cokelat atau kehabisan stok cokelat, mereka akan memberikan 
hadiah spesial sebagai pengganti cokelat tersebut. Dan tradisi 
seperti ini akan terus berjalan sampai waktu berhenti. Biasanya 
bagi mereka yang belum mempunyai pasangan, maka mereka 
akan bertukar cokelat dengan sahabat terbaik mereka. Dan siapa 
yang sudah mengasih cokelat, biasanya orang tersebut harus 
memberikan cokelat lagi padanya.

Ternyata personel CMC yang sudah punya pujaan hati tidak 
mau kalah saing sama orang-orang di luar sana. Contohnya 
paman kami Ppi dan bibi kami Nde, mereka memaknai hari itu 
dengan cara yang unik. Beberapa hari sebelum hari Valentine 
tiba, Ppi menanyakan kepadaku hal atau lebih tepatnya barang 
apa yang disukai oleh Nde. Karena aku kurang tahu apa kesukaan 
Nde, jadinya aku tidak memberikan informasi apa pun. Akhirnya 
beberapa hari sebelum hari spesial itu tiba, Ppi membelikan 
sesuatu yang sangat indah buat Nde. Ternyata Nde membelikan 
sebuah gitar sebagai kado buat Ppi di hari Valentine. Wah… so 
sweet…
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Behind The Scene of CMC

Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Dan akhirnya Ppi 
dan Nde tukeran kado. Ehmm…!!! Selain Ppi dan Nde, kira-kira 
siapa lagi ya anggota CMC yang merayakan Valentine dengan 
pujaan hatinya???

O… ya, ada satu kakak perempuanku yang mempunyai lebih 
dari satu pujaan hati, ia bernama Dian. Memang kakaku yang satu 
ini paling jago soal cowok, dia bisa dapetin 3 cowok dalam waktu 
yang berdekatan. Tapi sepertinya Valentine kali ini dia kurang 
beruntung. Tapi dia tetap happy kok menjalani hari-harinya.

Duh…!!! Siapa lagi ya personel CMC yang merayakan Valentine 
bersama pujaan hatinya? Aku? What’s??? Nggak mungkin kali, 
pacar aja belum punya… gimana mau ngerayain Valentine.

Weissstt jangan kira aku nggak punya pujaan hati tapi nggak 
bisa ngerayain Valentine. Aku ngerayainnya kok. Bukan dengan 
pacar, tapi dengan mom dan personel CMC yang lain. Ehmm, 
gimana sama personel CMC yang lain ya??? Wah, kalau itu aku sih 
kurang tahu. Soalnya mereka nggak mau terbuka sama aku. Jadi 
aku kurang tahu tentang kisah cinta mereka.

Kutak miliki apa pun untukmu
Kutak membelikan sekotak cokelat
Kutak memberimu sebuket bunga mawar
Kutak punya apa-apa di hari spesial ini
Tapi aku memiliki hati, yang bisa kau miliki selama 
sisa hidupmu

(by Maria Puspa A.)
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Fall’ in LoveFall’ in Love

Fall’ in love… Apa artinya ya???
Orang-orang bilang fall’ in love itu sama aja sama jatuh cinta. 

Jatuh cinta memang indah, apalagi jika orang yang kita suka 
meresponnya. Ehmm, pasti hati ini tidak mau melupakannya. 
Yapz… itulah yang aku alami saat aku jatuh cinta sama seorang 
cowok, dan cowok itu adalah salah satu personel CMC. Awalnya 
aku biasa saja, seperti yang lain menganggap dia sebagai teman. 
Tapi semenjak CMC terbentuk dan kami sering ngumpul, nyanyi 
bareng, tertawa bareng, saling sharing satu sama lain, dan nggak 
ada yang ditutupi di antara kami, semenjak itulah perasaan itu 
muncul di hatiku.

Awalnya aku sedikit ragu, apakah aku benar-benar jatuh 
cinta sama dia. Tapi setelah aku rasakan, aku renungkan, dan 
setiap aku di dekat dia ada sesuatu yang aneh di dalam diriku, 
dari situ aku yakin kalau aku mempunyai perasaan suka ke dia. 
Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba perasaan itu muncul??? Apa 
karena ganteng? Kaya? Baik? Atau setia? Bukan semua itu yang 
bisa membuat perasaan itu muncul di hatiku… entahlah, hanya 
aku sendiri yang tahu dan jangan sampai dia tahu.

Tapi aku ini memang pengecut. Aku tidak berani untuk 
mengungkapkan semua perasaanku ke dia. Aku merasa cukup 
aku saja yang tahu perasaanku bagaimana. Tapi jujur aku suka 
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Behind The Scene of CMC

cemburu kalau dia dekat atau berbicara sama cewek lain. 
Akhirnya aku tidak kuat menahan perasaanku sendirian, karena 
selamanya dia tidak akan pernah tahu. Lalu aku menceritakan 
perasaanku ke sahabatku plus kakak yang paling dekat denganku, 
Dian. Dan dia berkata itu memang aku sedang jatuh cinta. Dan 
aku tidak bisa memungkiri lagi perasaanku. Hari demi hari aku 
lewati bersama personel CMC yang lain. Dan semakin besar 
perasaan yang timbul di hatiku. Dari hari ke hari kusimpan dalam-
dalam perasaanku ini, sampai akhirnya aku memutuskan untuk 
melupakan dia dari hidupku. Akhirnya aku sudah bisa sedikit 
demi sedikit melupakannya dari hatiku. Dan bila CMC kumpul, ya 
aku mengangap dia sebagai teman dan kakak.

Tapi akhirnya hal yang tidak aku inginkan terjadi juga. Oh my 

God!!!

Dia tahu kalau aku suka sama dia. Mau taruh di mana mukaku 
ini kalau aku ketemu dia. Pasti salah satu dari personel CMC yang 
keceplosan ngomong ke dia. Emang dasar nggak bisa jaga rahasia 
orang. Rasanya tuh orang pengen kubunuh saja saat aku tahu 
rahasiaku kebongkar. Tapi mau gimana lagi, semua sudah terjadi, 
semuanya sudah TELAT…!!! Dan kalian tahu gimana ekspresi dia 
pas ketemu aku??? Aku bisa lihat kekecewaan di raut wajahnya. 
Mungkin dia nggak nyangka aku bisa suka sama dia. Karena bagi 
dia aku bisa dapetin cowok yang lebih baik dari dia. Yang lebih 
parah lagi, dia nggak mau bicara sedikit pun sama aku. Sumpah 
sakit banget rasanya dicuekin sama dia.

Rasanya aku ingin pindah sekolah aja kalau jadinya seperti 
ini. Ya… kira-kira 3 mingguanlah dia diamin aku. Aku juga nggak 
tahu sampai kapan aku dan dia saling diam. Dan sampai kapan 
dia nggak SMS aku lagi. Entahlah, biar waktu yang menjawabnya. 


