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TENTANG KEHILANGAN
.. sebuah antologi ..

Penerbit

BERBAGI LEWAT KATA

INCEPTION ..
Butuh banyak bermimpi terlebih dahulu, sebelum
saya berani menaikkan kasta naskah-naskah
cerita pendek ini menjadi sebuah buku ..
Sayang disayang, jika begitu banyak tulisan hanya
menjadi onggokan, tokoh-tokohnya pun membeku
dihunus waktu ..
Maka ijinkan, saya meminta Anda tenggelam
sejenak, dalam sebuah dunia kata-kata yang
sempat tercipta, melalui derap jemari saya,
melewati inspirasi yang berbeda-beda ..
Jangan harap menemui kisah yang berakhir
bahagia, karena 14 cerita ini, semuanya bertutur
tentang duka,

TENTANG KEHILANGAN ..
Semoga berkenan ..
Just wanna say a huge thanks to :
Abdullah Hadi-ku, sahabat-sahabat tempat saya
berbagi kisah & alam semesta dimana setiap
inspirasi terlahir selaksa matahari yang pasti terbit
di setiap paginya ..
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TENTANG KEHILANGAN

sopo kuat nglakoni,
yen nyawang wong sing tak tresnani,
lungguh jejer lan sesandingan,
kinupeng tamu ra karuan ..
[ Isih Tresna - Bossanova Jawa]
Dadaku sudah bergemuruh, jauh sebelum memasuki
halaman rumah yang sudah berhias tenda
- tenda
sederhana itu. Bahkan mungkin sejak malam itu, sejak
dia mengabariku kalau sebentar lagi akan mengucap
akad nikah dengan seseorang
yang lain. Dia
mengatakannya de ngan ringan, bahwa pernikahan
adalah kehendak orang tua yang mesti dia patuhi,
sementara dia tau benar betapa kabar itu
menyakitkanku.

ini

Berita dia menikah, tentu saja bukan kabar baik bagiku.
Itu tikaman, yang tidak membun
uh, tapi hanya akan
menyebarkan racun seumur hidupku, membuatku
lemah, selamanya. Dan hari ini, datang juga. Sungguh,
aku benar -benar merasa hancur, orang yang selama ini
aku harapkan, aku cintai dengan sepenuh hati akan
mengucap akad nikah dan nama yang t
erucap di akad
itu bukan aku.
Kegalauanku terbaca oleh sahabat baikku, Indy,
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