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Buat Graceana, ”I love you more

than anything in this world.”



4



5

PRAKATA

Puisi adalah ungkapan jiwa. Yang dijiwai

dengan sepenuh jiwa. Dan kejiwaannya dapat dirasakan

oleh jiwa-jiwa lain yang tulus menjiwainya.

Bagiku menulis puisi itu bagaikan memberi

mata kepada si buta. Dan penulis sangat bersyukur atas

setiap kesempatan mewah ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada

pihak-pihak yang telah membantu dalam mewujudkan

gagasan ini menjadi sebuah buku.

Semoga menginspirasikan!

Viva Penulis Indonesia!

Jakarta, 10 Januari 2019

R.Y.B. Bani
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(TENTANG IMPIAN)

HARUS DITEPATI

Memikirkan ingin hati

Aku terbang dengan keyakinanku

Sesuatu yang mustahil awalnya

Satu per satu menjadi nyata untuk disentuh

Aku telah berjanji untuk memenuhinya

Janji harus ditepati apa pun risikonya

Janji tak lekang oleh abadinya waktu

Aku ingin bebas secara keuangan

Melakukan yang tak pernah dilakukan

Dan aku bisa menjadi ingin hatiku

Serta terbang bersama yakinku

Hingga semua yang kusentuh menjadi nyata
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IMPI DAN TINDAK

Besarkan impi

Besarkan tindak

Karena waktu tak pernah berhenti

Impikan, impian yang nyata

Tindakan, tindak yang nyata

Karena waktu begitu singkat

Kamu, dia dan aku

Menyatu dalam impi dan tindak

Ini keharusan yang semestinya.

Kalau tidak;

Waktu yang tak pernah berhenti, berhenti.

Waktu berhenti dengan singkatnya,

Lalu semua impi dan tindak menjadi kesia-sian.
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AKU MAU

Aku ini sekumpul harap,

Yang seharusnya nyata sejak awal mula.

Aku seharusnya di dunia yang lain,

Yang penuh tawa kemenangan.

Aku telah terluka, terpuruk dan merasa kalah.

Aku terendah di titik hidupku

Menyakitkan memang,

Tapi ini awal baik untuk bertumbuh.

Awal baru untuk memulai kembali.

Aku mau hidup sekali lagi,

Karena ku pantas hidup sekali lagi.

Bahkan dengan cara yang berbeda sekali lagi pun,

Aku tetap mau.
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TENTANG PENULIS

Rizal Yulius Bili Bani (Buku ke-2)

Dilahirkan di Kupang, 3 Juli 1986. Adalah anak

pertama dari 4 bersaudara keluarga Bani. Menjadi seorang

penulis produktif adalah salah satu impian terbesarnya.

I am VIGOUR (Veggie violinist, Immortal writer, Great

golfer, Omnipotent inventor, Unique talent coach, Richest man)

Zenith adalah MISI hidupnya.

Saat ini berdomisili di Atambua, dan sedang

mengasah bakat mengajarnya sebagai Mentor English Camp,

dan Mastermind Penulis di SALT Atambua.

Informasi terkini: LIKE fanpage fb.me/rizalybbani

Dif-tor heh smusma.


