Kami menebar jala,
Kami memperoleh hasilnya.
Beribu ikan dan kami menebarnya kembali

Orang bilang kami bodoh
Tapi kami sedang menebar mujizat
Dimanapun kami berdiri

Aku pulang ke rumah,
Merindukan rumah dimana cinta adalah pondasinya
Hidupku perlahan berubah
Di tempat di mana aku menginjakan kakiku
Mujizat terjadi
Dan siapapun yang hidup bersamaku,
Kami bersama-sama bertumbuh kuat
Setiap waktu

Orang bilang, hari-hari terakhir dimana kita tahu bahwa ajal menjelang ada dua jenis.
Bentuk pertama disebut sebagai ketakutan dan fobia, yang akan memakan tubuhmu dari
dalam dan akan membuatmu berteriak ketakutan sepanjang hari hingga ajal itu tiba. Bentuk
kedua disebut sebagai damai sejahtera ketika kita tahu bahwa segalanya akan baik-baik saja
bahkan ketika tiba akhir dari segalanya.

Spirit of Fire
Pada akhirnya aku menyerah, tidak ada orang yang bisa berdiri di antara masa lalu
dan masa depan. Sekuat apa pun seseorang di masa lalu, ia tidak akan sama dengan
masa depannya. Ketika bayangan-bayangan masa lalu itu kembali muncul, aku selalu
berimajinasi tentang sesuatu yang kualami bertahun-tahun lalu di kampung
halamanku, sesuatu yang selalu membuatku tak bisa tidur dengan nyenyak karena
ketakutan.

Lukisan Keempat
Gadis itu cantik, sangat cantik, ia melangkah pergi dari kasur menuju ke jendela.
Melihat dunia luar di balik kelambu kamarnya kala sinar mentari menembus
kamarnya. Terang, tapi tak pernah bisa sepenuhnya menerangi isi hati. Segala
perabot di kamarnya memancarkan kemewahan kala dipandang warna putih
bersepuh emas. Kini, rasanya seisi rumah itu adalah sampah baginya, ia ketakutan
setengah mati.

Absalom’s Family
Pertama kali aku mendengar ada buku ini, aku segera bergegas menuju ke toko buku
terdekat. Gudang pustaka, rupanya tempat itu merupakan sebuah tempat besar yang
menyimpan segudang literatur yang membuka wawasan kita tentang apa yang ada
diluar kepala kita. Menjadi menarik ketika aku mengambil buku itu, sampul ceria
berwarna biru muda dan pink dengan sensasi jingga dari sunset yang menghiasi
cakrawala dengan judul ‘Miracle Worker’.

Miracle Workers

