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~Jomblo Ngenes Itu… @sisomplak~

Kau Bukan UntukkuKau Bukan Untukku

Malam semakin larut, hanya keheningan yang menemani 
malam ini. Gue duduk di teras rumah di lantai 2, tiba-tiba datang 
seseorang yang mengalihkan lamunan gue, siapakah gerangan 
dirinya? Waktu dia keluar dari mobil, ternyata seorang wanita 
cantik, putih, tinggi, dan rambut panjang, cantik deh. Dan gue 
langsung lari ke bawah untuk mengetahui siapa wanita cantik 
itu. Selidik punya selidik ternyata dia sekretaris Bokap gue di 
kantor.
Papa : Eh Sinta,silakan masuk. (oh ternyata namanya 

Sinta)
Papa : Sinta ne kenalin Joni, anak Bapak (akhirnya gue 

pun salaman ama Sinta)
Gue : Joni 
Sinta : Sinta (ah senyumannya manis bangeeet)
Papa : Sinta, ne laporan-laporan buat meeting besok. 

Tolong kamu selesaikan malam ini juga jadi besok 
Bapak tinggal presentasikan aja ke klien, oke?

Sinta : Iya Pak, semua berkas udah ditandatangani kan 
Pak???

Papa : Sudah, semua berkas sudah Bapak tanda tangani, 
oh ya Sin kamu mau ngobrol-ngobrol dulu gak 
ama Joni???
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~Heriyansah~

Gue  :  Iya Sin, kita ngobrol dulu di taman belakang 
rumah ( ne pasti yang baca ngomel taman lagi, 
taman lagi, mau gimana lagi kan emang asyiknya 
di taman)

Sinta : Maaf Jon, Pak (sambil ngeliat muka gue ama muka 
Bokap gue) udah malam, saya juga masih harus 
ngerjain berkas-berkas ini. Kalau gitu saya pamit 
pulang dulu ya Pak, Jon ( dengan senyumnya 
yang manis).

Akhirnya Sinta keluar dan langsung pulang.
Keesokan harinya gue berencana ingin main ke kantor 

Bokap gue. Ya alasan ke Bokap sih pengin maen karena dah 
lama gak berkunjung, padahal alasan sebenarnya ingin ketemu 
ama Sinta yang kece itu mirip Syahrini gitu deh, tapi penasaran 
bulu matanya palsu apa gak ya??? Hmm, ntar deh gue liat dulu 
biar loe,loe, loe gak penasaran juga ma bulu matanya.
Karyawan kantor : Selamat pagi Pak.
Gue : Selamat pagi (sambil lalu ke ruangan 

Bokap  gue)
Papa : Eh kamu Jon, tumben banget maen ke 

sini???
Gue : Iya ne Pa pengin aja maen udah lama 

banget gak ke sini (alibi sih biar bisa 
ketemu Sinta)

Gak lama kemudian ada yang mengetuk pintu.
*dok dok dok*

Papa : Ya silakan masuk.

Ternyata yang masuk adalah Sinta. Huh jantung gue 
langsung deg-degan melihat Sinta.


