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When You Wish 
Oleh: Nazta Saari 

 

12 Juli 2007 

Hari ini adalah hari pertamaku masuk ke SMA, sekaligus hari yang menyedihkan bagiku. 

Tau kenapa? Karena hari ini jadwal aku bersama dengan ayahku. Dua minggu penuh. 

Ayah dan ibuku bercerai sejak aku berumur 7 tahun. Kadang, aku sempat berpikir 

kenapa mereka bercerai begitu cepat? Bahkan mereka belum memberiku adik. Aku tunggal. 

Sendirian. Kesepian. Merana, menderita. Dan diperebutkan. 

Saat aku bersama dengan ibuky, yaitu dua minggu yang lain, ibu sering mengeluh 

tentang ayah. Mengeluh ini dan itu, sehingga aku mendapat kesimpulan dari perkataan ibuku 

itu bahwa ayahku adalah seorang yang brengsek, pengecut, kurang ajar, tidak 

bertanggungjawab, dan selalu saja mengatur ini itu. Perkataan ibuku memang tidak 

sepenuhnya terlihat. Saat aku bersama ayah, ada kalanya aku merasa ialah ayah terbaik, karena 

ia selalu ada untukku dan kuasa ia cukup bertanggungjawab, setidaknya sebagai seorang ayah 

yang sibuk ia selalu menjadi orang yang mengambilkan rapotku. 

Tapi tetap aku tidak ingin tertipu. Seperti kata ibuku, jangan tertipu dengan penampilan. 

Dan mengingat ibuku selalu berkata jelek tentang ayahku, mungkin ibu ada benarnya juga. 

Ayah menjemputku di gerbang sekolah baruku dengan Honda CR-V-nya dan langsung 

menanyaiku perihal sekolah baruku. Karena ini benar-benar hari pertamaku, maksudku, aku 

kesekolah ini Cuma untuk mengambil map penentu apakah aku diterima atau ditolak, jadi aku 

hanya menjawab seadanya “Lumayan”. 

Ayah mengantarku ke toko alat music dan memperbolehkan aku memilih apaun yang 

aku suka. Dan karena yang suka music adalah ibuku, jadi aku minta dibelikan biola asal saja. 

Ternyata, ayah benar-benar memberikannya untukku. Seperti kataku, kadang aku merasa ia 

adalah ayah terbaik yang aku punyai. 

 

31 Desember 2007 

AKU BENCI AYAH!!!! Padahal ibu sudah mengizinkanku merayakan tahun baru dengan 

teman-temanku. Tapi ayah melarangku. Terlebih ketika Andi jemput. Aduhh.. malu… ayah 

selalu melakukan hal ini kepada ku. Mempermalukan aku. 

Kadang aku berharap ayah tidak ada saja. Atau ayahku bukan dia. Karena dia selalu 

melarangku melakukan hal-hal yang aku sukai. 

“Kamu masih terlalu muda untuk pergi kesana tanpa pengawasan orang tua, Lenna 

saying”, begitu katanya kepadaku. Tapi tetap saja dia salah!  

AKU BENCI AYAH!!!! 
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15  Januari 2008 

Hari ini, ibuku mendapatkan telepon dari ayah. Katanya ayah tidak bias merawatku 

seminggu pertama berikutnya. Karena ia dijadwalkan dinas selama 5 hari. Aku bersorak 

gembira. Tapi ibu bilang jangan begitu. 

Lalu aku masuk kekamar pertamaku, karena kamar kedua ku ada di rumah ayah. 

Sebenarnya aku bukannya marah dengan ibu yang menasihatiku seperti itu, hanya saja aku 

ingin kekamar dan tidur. Aku lelah. Tapi ibuku mengartikan lain. Dia mengetuk pintu kamar ku 

dan berkata perlahan bahwa ayahku akan pulang membawakan boneka porselen. Sebenarnya 

aku senang, tapi entah mengapa yang keluar dari mulutku adalah hal menyedihkan bahwa aku 

bukan lagi anak kecil dan tidak suka main boneka lagi. Aku berharap ibuku tidak menyampaikan 

ocehanku dan ayah akan tetap membawakan boneka itu untukku. 

 

6 Maret 2008 

Ibuku kembali mengoceh tentang betapa tidak bertanggung jawabnya ayahku karena 

tidak menjemputku, padahal ini kan minggunya. Aku tidak begitu memerhatikan ocehan ibuku 

saat di mobil. Akhir-akhir ini aku merasa jauh sekali dengan ibuku. Mungkin sebabnya adalah 

lelaki yang waktu hari apa itu aku lupa, pokoknya mungkin karena lelak yang pernah 

mengantarnya pulang dari kantornya. 

Karena setiap hari ibu selalu membandingkan ayah dengan lelaki itu, sebenarnya aku 

tidak suka, tapi apa boleh buat. Hanya aku yang ia punya untuk bercerita, kan? 

Ibu mengantarku kekantor ayah. Aku benci disini. Karena beberapa orang pegawai 

disana menatapku dan ibu saat memasuki kantor ayah. Lalu sekertaris ayahku yang seksinya 

bukan main bilang bahwa aku sangat mirip dengan ayahku. Aku tidak mau dimirip-miripkan 

dengan ayahku. Lalu aku bilang ke si seksi kalau aku merasa lebih mirip ke ibu bukan ayah! 

Ayah meminta maaf karena tidak bias menjemputku. Tadi ada rapat mendadak katanya. 

Aku percaya. Karena dalam lubuk hatiku yang terdalam aku tahu, ayahku orangnya jujur. Lalu ia 

menyuruhku menunggu sampai jam pulang dan berjanji membelikanku Ice Cream. Cara unik 

untuk merayu anak berusia 15 tahun. Tapi aku menyukainya. 

 

14 April 2008 

Aku benar-benar berharap Ayah tidak ada saja!!! Kenapa sekarang ia melarangku pergi 

dengan Doni, pacar baruku. Baru 3 minggu. Padahal kan Doni rencananya Doni ingin 

mengajakku mencari kado untuk ulangtahunku. Ia ingin aku memilihnya sendiri. Padahal 

ulangtahunnnya besok. 

Kenapa aku punya ayah yang begitu membosankan? Kenapa harus dia? Menghilang 

saja!!! Dan aku membanting pintu kamarku begitu saja didepan wajahnya. 
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15 April 2008 

Bagaimana perasaanmu jika mendapatkan hadiah ulangtahun sesuai keinginanmu? 

Senang. Seharusnya aku juga senang. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Aku menangis. Keras-

keras. Sangat keras. Aku menyesal dengan keinginanku. 

Ayahku begitu baik. Dia telah mencoba menjadi ayah yang paling baik didunia ini. 

Dengan cara apapun. Aku jadi teringat bagaimana sulitnya ia memasuki duniaku. Tapi ia selalu 

berusaha untuk mendekati aku. Ia bahkan lebih mengerti aku daripada ibu. Ibu tahu aku tidak 

suka dengan telur. Tapi  hanya itu yang ia tahu, ayah tahu bahwa meski aku tidak suka telur, 

tapi aku suka kuning telur pada telur asin. Melihat kamar keduaku yang penuh dengan barang-

barang pemberiannya membuatku bertambah sedih. 

Andai aku dapat memutar waktu, aku ingin kembali ke hari sebelumnya. Dan aku tidak 

akan berkata seperti itu pada ayahku. Aku ingin ayahku kembali. 

Aku kembali menangis sementara ibuku mengusap punggunggu. Ayah adalah ayahku 

yang paling baik dan tak tergantikan. Aku yakin, meskipun sekarang kau tidak ada didunia ini, 

tapi ayah selalu ada dihatiku, ya kan? Ayah, maafkan aku, selama ini aku keliru tentangmu.. 

Tuhan, berikan tempat terindah untuk ayahku, beri ia tempat paling nyaman disisimu, 

sampaikan rasa sayangku yang berlipat-lipat kepadanya, sampaikan pula maafku yang jauh 

lebih berlipat daripada rasa sayangku. 

 


