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BAGIAN I

Episode Kehidupan Aku dan Dia
“Cinta tidak akan pernah usang untuk di ceritakan”
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Sang Hati Mendahului sang Gunung Merapi
~ Senin 25 Oktober 2010 ~

......
Di timur ada Longsor (wasior)
Di barat ada tsunami (mentawai)
Di tengah ada gunung meletus (merapi)
Di ibu kota ada banjir.
Mereka semua tidak minta lebih
mereka cuma hanya perlu tempat berteduh,tuk
hidup. Saat sang buah hati kecil, tersenyum dan
mungkin tak mengerti apa-apa yang ia alami
buah hati satu-satunya,
bagai biji-mata ibu-bapaknya.

Hati ku pun seakan ikut berlomba dengan sang
Gunung berapi saat itu
.......
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BAGIAN II

Episode Kehidupan Aku dan Mereka
“Jika anda tidak ingin di lupakan orang, segera setalah
anda meninggal dunia,maka tulislah sesuatu yang
patut dibaca atau berbuatlah sesuatu yang patut di
abadikan dalam tulisan”
Benjamin Franklin
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Matahari pun terbit dan terbenam, hampir selama
tiga tahun untuk penulis menyelesaikan tulisantulisan ini. Setiap manusia memiliki kepribadian
yang beraneka ragam yang tercermin pada apa
yang di ceritakannya. Penulis tahu kelak suatu hari
nanti generasi penerus nya akan datang dan
bertanya cerita tentang penulis, supaya mereka
tidak repot-repot lagi bertanya peristiwa tentang
kejadian massa lalu si penulis

yang telah

dipikirkan dikatakan dan diperbuat, karna sebagian
kisah telah tertera bahkan suatu hari nanti akan di
genapkan karna telah penulis wariskan dalam
bentuk tulisan sederhana yang berarti.
Terima kasih untuk semua nama yang telah ada di
semua cerita kehidupan penulis dan semua nama
yang ada di daratan dunia yang begitu banyak,
terima kasih untuk semua petuah-petuah yang
menjadi sumber inspirasi.

Salam Kasih dan Damai, Deo 
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