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RUMAH 

 

Pernah suatu hari 

Aku bertanya tentang arti siapa aku dihidupmu 

Nafas sebentar ya 

Deg-degan nih mau lanjutin nulis jawabannya hihi 

Masih ingat kau jawab apa? 

“Kau adalah rumah, yang menjadi tujuan pulangku” 

Hingga sampai saat ini 

Beberapa pertanyaan masih menggantung di kepala 

Tentang apa arti rumah dari sudut pandangmu 

Rumah. Apa hanya sebuah tempat biasa? 

Apa tempat biasa yang mampu menampung semua 

kebahagiaan? 

E tapi, apa tempat yang memang menjadi tujuan 

akhir dari setiap perjalanan pulangmu? 

Tiada hal lain yang bisa ku aminkan 

Semoga yang diatas serta semesta berkehendak 
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PERIHAL WAKTU 

 

Kita memang hanya bisa berencana dan berdoa 

Memintamu menjadi teman  

Yang akan menemani saat kunikmati sepiring nasi 

goreng berdua 

Ketika matahari baru menampakkan sinar suryanya 

dari balik jendela 

Hingga harus larut dalam lautan senja 

Menjadi teman dikala semesta menunjukkan tanda 

bahagianya 

Pun ketika beberapa hal membuatku mengeluarkan 

airmata 

Iya 

Kau yang kuminta 

Meski kau dan aku juga harus menyisakan sedikit 

ruang kecewa 

Tapi mendoakanmu dan memintamu adalah bagian 

doa favoritku 
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PADA SUATU SIANG 

 

Melalui pesan singkat 

Kau mengirimkan pesan  

Bertanya aku sedang ada dimana 

Tapi tak ku hiraukan 

Karena aku sibuk di jalan 

Kau berkabar akan pergi ke perantauan 

Aku panik 

Bukan tentang perpisahan yang aku bayangkan 

Atau sanggupkah ku menahan airmata 

Saat kau ucapkan “duluan ya” 

Hingga kuterima pesan pendek  

Dari seseorang yang kau panggil ibu 

Turut memberitahuku bahwa kau meninggalkan 

rumah 

Aku tidak mengerti 

Beberapa rasa dan suasana berhasil membuatku  

Merasa seperti sedang di dunia lain 
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Iya, kau harus menyelesaikan tugas 

Untuk beberapa pekan kedepan 

Tugas yang mengajarkanku mengerti 

Pada suatu siang tadi adalah awal dunia kita 

menyapa 



 

6 

KERETA API 

 

Hari itu harusnya kita pergi 

Ke sebuah kota impian 

Yang sudah kita rencanakan sebelum 2020 datang 

Bandung 

Menaiki kereta api 

Yang katanya berbunyi „tut tut tut 

Duduk di dekat jendela 

Sambil bercerita beberapa kejadian yang kita temui 

Tapi harus kita simpan dalam-dalam 

Karena rencana hanyalah sebuah rencana 

Hari itu kita harus dihadapkan dengan beberapa 

tugas 

Yang akhirnya kita putuskan  

Jogja lah yang menjadi penggantinya 



 

   7 

MIE AYAM 

 

Betapa kau dan aku harus mengucapkan terima 

kasih 

Kepada kang mie ayam yang warungnya selalu 

menjadi tempat andalan 

Ketika aku menjawab „terserah‟ saat kau tanya mau 

makan dimana 

Seperti biasa 

Kau memesan mie ayam yang kau habiskan dengan 

3 hingga 4 kerupuk, dan jeruk hangat 

Bahkan sering kau menyuruhku memesan mie 

ayam untuk mangkuk yang kedua 

Dan aku memesan mie ayam bakso, dimana kaulah 

yang menjadi sasaran jika perutku mengirimkan 

kode harus berhenti di isi. 

Berbeda denganmu, aku lebih suka es teh manis 

dan krupuk 

Yang sengaja aku makan di akhir agar menjadi 

nada percakapan kita yang lupa daratan 
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HUJAN 

 

Kata pak Sapardi 

Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni 

Benar 

Tapi, hingga Juli akan sampai pada hari terakhirnya 

Hujan masih saja datang 

Dengan derasnya 

Menyelimuti perjalanan ke Semarang 

Dari hujan bulan Juli aku mengingat 

Bahwa perjalanan kehujanan mengajarkan 

Tak ada yang lebih tabah dari kau dan aku 

 


