
MERAKI 
 

[may-rah-kee]. menyisakan jejak jiwa 
dalam karya 
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“Puisi datang dari puncak kebahagiaan dan 
duka paling dalam” 

 
-A.P.J Abdul Kalam 
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------------------ 
Daftar Isi 

------------------ 
 
 

1. Derita                                                                   2  

2. Roman                                                               11  

3. Sukacita                                                            24  

4. Alam                                                                  29  

5. Bangsa                                                              43  

6. Iman                                                                  51 

7. Credit                                                                64 
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D E R I T A 
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Separuhnya 
 
Kulihat, 
Jauh disana 
Sepasang sepatu 
Yang indah dibuatnya, 
Dua kaki yang setia menemani 
Kemanapun ia pergi 
 
Kulihat pula 
Diujung lainnya 
Pakaian pakaian indah 
Yang dengan rapi dan hati hati dikenakan 
Seakan barang yang suci takut ternoda, 
Serta tubuh yang setia menunggu 
Untuk diobati 
 
Sayang, 
Tak ada yang berpikir 
Ataupun menyadari 
Betapa rusaknya kedua kaki, 
Betapa rusaknya pula tubuh, 
Betapa rusaknya hati pemiliknya 
 
Dengan pikiran yang ternodai 
Ia mengulang kembali  
Mempercantik dirinya 
Dengan macam-macam hal duniawi 
Dengan hati yang tak terobati 
Ia berangkat mengulang lagi 
 
-Vida- 3 
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Tenggelam 
 
Aku tenggelam… 
Dalam dunia penuh dosa 
Dalam distorsi dunia 
 
Aku tenggelam… 
Kaki seakan ‘tak menapak 
Mata seakan ‘tak melihat 
 
Aku tenggelam… 
Melukis tanpa warna 
Berbicara tanpa kata 
 
Aku mau berdiri 
Aku mau mendengar 
Aku mau berhenti, 
mendengar bisikan kematian 
 
Aku mau hidup… 
 
Lucu 
Bagaimana bisa? 
 
Sayang, jiwa yang hancur tidak akan bisa hidup 
 
-Sasie- 25 
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Secarik Puisi dari Surga 
 
Detik ke detik 
Menit ke menit 
Jam ke jam 
Hari ke hari 
Bulan ke bulan 
Tahun ke tahun 
Namun sama, 
tetap sendiri 
 
Dunia ini seolah tanpa rasa 
Bagai sebuah masakan tanpa bumbu 
Tak ada yang menemaniku 
Di siang yang panas 
Dan malam yang dingin 
 
Tak rela 
Jam istirahat hanya kupakai duduk di pojok ruangan, 
melihat temanku bermain 
 
Rasa hati ingin meledak 
Tidak berasa bahagia 
Hanya bisa merana menikmati, 
rasa kecewa 
 
Sebuah sapaan memanggil namaku 
Cukup membuat hatiku, 
yang awal kaku 
 
Sapaan itu tak kunjung datang 
Dunia yang terasa makin sepi 
Rasa ingin cepat mati 
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Suara halus menyerukan namaku, 
aku terbangun 
Kulihat tubuhku ditangisi keluarga 
Masih berasa sendiri 
Melihat tak ada temanku datang ke rumah 
 
Sendiri… 
Masih sebuah misteri, 
yang harus kupecahkan 
 
-Wimbo- 16 
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Impian Masa Kecil 
 
Saya punya mimpi 
Kecil tak berguna 
Tertata tak rapi 
Sekarang hilang entah kemana 
 
Tiduran di atas atap 
Memandangi langit biru 
Awan putih di atas kepalaku 
Bersenang-senang 

Kuikat leherku 

Bermain setiap hari 
Tanpa peduli dunia 
Teman-teman di sisiku 
Bersenang-senang 

Talinya memakan dagingku 

Di atas awan, berlari 

Bermain ayunan 

Memandang ke bawah 

Menikmati hari 

Mengunyah ke dalam 

Halo, kawan 

Katakan padaku kalau ini salah 

Katakan padaku, 

Seharusnya aku lebih kuat 

Semenjak kau datang 

Mimpiku itu semua kutelantarkan 

Aku benci padamu 

Selamat tinggal
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