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DALAM DIAM
Andiana - @andiana

Dua hati. Dua dunia. Dua jiwa. Satu harapan.
Aku. Kamu. Mengapa bertemu?
Jika tiada mungkin memadu rasa
Apalah arti merindu sepenuh hati
Meski berjuta aksara memenuhi langit biru
Hanya untuk mengungkap sebuah asa
Tak akan sanggup mengubah realita
Kita tak akan pernah dapat menyatu
Selaksa rindu selalu siap memenuhi ruh kesepian
Hanya berbalas tatapan sendu dan senyum pahit
Seolah memang tak ada lagi celah yang merekah
Agar Tuhan mempertemukan dua yang terpisah
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Nantikan aku di ujung senja
Seperti janji yang selalu terukir
Menjadi sebuah lukisan terindah
Agar abadi senantiasa
Kau mendahuluiku menghadapNya
Sebelum sempat pagiku dan malammu bersatu
Dunia fana tak pernah setuju tentang kita
Maka tunggulah aku membawa pelangi
Mungkin

memang

menyatukan kita…
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yang

dapat

Di Bawah Payung Biru
Mex Artophoria (@MeliaMex)

“Aku mau lihat pelangi!” seru seorang gadis cilik di
pelataran parkir depan sebuah pusat perbelanjaan.
“Aku tidak..” batin seorang bocah laki-laki sambil
menutup payungnya.
Orang-orang berhamburan setelah hujan mulai
reda dan menyisakan bulir-bulir gerimis kecil. Di sudut
cakrawala tampak garis lengkung berwarna-warni, tipis,
hanya berupa semburat yang sedikit pucat.
“Pa, itu pelanginya! Yeay..!!” sorak gadis cilik
sambil melompat-lompat kecil.
Bocah laki-laki itu merangsek pergi, murung.
Pelangi tak mampu membuatnya tersenyum. Ia berjalan
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ke sudut parkir, menghampiri beberapa teman sebaya di
sana. Berharap bisa membagi asa dan tawa yang tersisa
di antara lembaran harapan.
Seorang teman menyambutnya dengan senyum
khas, menampakkan deretan gigi yang menghitam
diantara kulit yang sedikit legam.
“Hujannya cuma sebentar, Mat,” ujar seorang
teman masih dengan senyum khasnya.
Mat hanya membalas dengan senyum gelisah. Ia
menatap pada bianglala yang sedang tertawa. Busur
cahaya dengan ujung yang mengarah pada horizon kala
hujan ringan. Orang lebih sering menyebutnya pelangi.
Banyak yang menanti hadirnya, banyak yang suka melihat
warnanya, tapi ia tak pernah suka pelangi. Baginya
pelangi hanya mematikan harapannya.
Angin berhembus, menerpa rambut tipis yang
menutupi sebagian dahinya. Hidungnya kembang kempis,
ia mendengus sambil menengadah ke atas. Bau hujan!
Pekiknya dalam hati. Ah.. bahkan ia bisa mengenali kalau
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