YOU’RE NOT ALONE

Saat kau menggenggam tangan seseorang yang
kau percaya dia akan menjagamu…
Lalu tiba-tiba dia melepaskannya. Membuatmu
jatuh dan tenggelam dalam air mata…
Membuatmu bingung entah harus pergi kemana…

Yang terlihat adalah kamu menyakiti diri sendiri...
Cara yang terbaik sebagai solusi dan sebuah
pelampiasan adalah genggamlah tangan
sahabatmu yang akan menerimamu dalam
keadaan apapun...

Jadikanlah kedua malaikatmu sebagai sahabat
terbaikmu. Dan disaat sahabatmu pun sibuk
dengan semua permasalahan dunia. Pergilah
merenung tuk menggenggam tangan ALLAH…
Tangan yang takkan pergi dan selalu ada
kapanpun dimanapun untukmu ^_^
(2011)

Journey
The journey has been that far…
Diverse stories have been passed and stuck in
mind…
Of dragging the feet heading scared hope…
Of walking sturdy in stretched laugh…
The journey has been that long…
A phenomenon which million colors belong BLACK…
Lies, hates, and betrayals created a dark white…
Honesties, truth, and love grew a light RAINBOW…
Sadness, worry, happiness, and faith mixed to be a
gut…
The journey continues to spin…
With the stories…
With the colors…
Until one day…
By one power…
The journey will be over…
(2007_From Book “Girl Power”)
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Dua Hati…
Menjerit, namun tak di dengar…
Menangis, namun tak terisak…
Terluka, namun tak berbekas…
Dan sakit, namun berusaha kuobati…
Hatiku…
Mungkin telah mati…
Bukan satu, tapi keduanya…

Kala segala realita tak sesuai dengan rasa dan asa
yang ada…
Yang ada hanya meninggalkan sesak di dada…
Sesak yang berujung pada segala kegelapan yang
memayungi seisi hatiku yang utama…

Dan bila raga tak lagi kuat dengan segala sakit
yang ada…
Hatiku yang kedua yang jadi korbannya…
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Rasa bak dicabik dan tubuh bak di remas…
Kadang tak sanggup…
Tapi masih terlalu panjang jalan yang ada tuk
disiakan begitu saja…

Masih banyak cita yang belum diwujudkan…
Dan disitulah kedua hatiku berjuang…

Berjuang tuk lawan segala realita gelap yang
pastinya kan muncul di tiap sudut jalan yang kan
di tempunya…
(2014)
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Istimewa…
Istimewa itu dirimu…
Tak perlu berucap, namun bermakna…
Tak perlu tersenyum, tapi ceria…
Tak perlu menangis, karena kutahu kau kuat…
Dan tak perlu siapa pun, karena di sisimu ada
ALLAH…
Dirimu istimewa…
Karena aku melihatmu demikian…
Dari kacamata seorang hamba yang mencoba
tetap berpegang pada tali keislaman…
Dan hatiku yang memandangmu dengan kasih
sayang yang tak bisa kulebihkan dari apa yang
DIA berikan…
Karena keistimewaan itu adalah kamu…
Hanya dirimu…
Dengan segala kesederhanaanmu…

(2014)

5

Jangan Pandang Malam
dengan Gelapnya…

Tapi Lihatlah, Ada
Berjuta Kerlip Bintang
dan Cahaya Bulan…

Yang Meski Kadang
Bersembunyi di Balik Awan,
tapi Tetap Berusaha
Menerangi Malam…

By : E.S.C
6

