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Terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tua, 

keluarga, teman bangku sekolah sebut saja ‘Nina’ 

yang mengenalkan pada dunia sastra, dan ‘Syerly’ 

yang telah memberi masukan untuk membuat buku. 

Kepada nulisbuku.com terima kasih sebesar-besarnya 

telah memberi kesempatan untuk menerbitkan, 

seluruh teman-teman yang hadir dikehidupan, orang-

orang yang telah bersumbangsih memberikan banyak 

warna, semesta yang selalu memberikan inspirasi 

untuk beraksara dan isi kepala yang penuh dengan 

kata-kata. 

Serta para penyair yang telah menginspirasi: Tan 

Malaka, Chairil Anwar, Soe Hok Gie, Pramoedya 

Ananta Toer, Sapardi Djoko Damono dan Wiji 

Thukul. 
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Sang Pengelana 
 

Pada musim tak menentu seorang pemuda pengelana 

waktu dengan gitar antiknya menyusur tiap jengkal 

langkah kakinya.  

Pada bait yang terinjak, 

meninggalkan beribu tanya tak terjawab. 

 

Kemudian ia bersandar pada pohon rindang 

diteriknya siang, dengan sapaan angin dan burung 

yang bersanding merdu pada ranting. 

Terhelap, kemudian terhanyut dalam mimpi sesaat; 

mimpi seorang penjelajah yang coba menerka warna 

yang penuh tanya. 

 

Tak lama ia terbangun penuh kejut, bunga tidur yang 

tak mungkin terlupa,  

dan langkahnya kembali berlanjut,  

pada jembatan renta,  

tebing curam berbatu,  
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dan sungai tak berhulu. 

 

Rasa lelah kadang bertamu, apa daya tempat singgah 

hilang temu, hanya bisa pasrah dengan senyum dan  

tawa semu. 

 

Cukup jauh ia berjalan menemukan danau dengan air 

terlampau bening; sebening kristal yang terkubur di 

nusantara.  

Pada tepi ia melepas lelah,  

untuk sementara.   

 

Dengan gitarnya, 

menari jari dikumpulan senar tipis yang terlihat renta, 

menikmati suasana alam yang indah, tertawa dan 

tersenyum, teringat banyaknya gejolak semesta yang 

datang tanpa duga.  

 

Matahari ditelan senja,  

bermodalkan ranting yang gugur dari pohon dan 

potongan daun, ia buat tenda.  
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Kemudian terlelap senyap ditelan malam. 

  

Cahaya pagi menyinar, mata kantuknya terbuka 

lebar. Terduduk diam melamun mengingat semua 

langkah yang berlalu.  

 

Kemudian ia kembali melanjutkan perjalanan. Kini ia 

mengerti, bahwa setiap detik yang berputar adalah 

misteri, ya..misteri kehidupan yang datang tanpa 

sapa.  
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Mawar 

Ia begitu indah,  

wangi,  

merona, 

dan istimewa, 

untuk memetik butuh cukup nyali siap terluka sebab 

duri dibatang tubuhnya. 

Tak pernah sia-sia jika berhasil mendapatkannya, 

bahagia kan datang dengan sendirinya.   

Namun apa yang terjadi, 

jika Mawar itu tumbuh di ujung tebing curam 

tertinggi, 

dan tersembunyi diantara bebatuan sehingga 

menambah daftar kesulitan.  
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Ketika tiba diatas dengan segala upaya,  

kemudian kembali turun  dengan seluruh daya. 

Membawanya untuk selalu erat tergenggam, tidak 

akan pernah mungkin untuk terlepas; apalagi 

melepasnya. 

 

 

 

 

 



 

12 

Meretas Tali 

Cukup sulit mengungkap semua. Kesunyian telah 

terisi dengan bait sajak romantika.  

Jika saja ia tau,  

mungkin, 

tilikan ini tak tertahan jua terhalang oleh jurang 

panjang penuh ancaman. 

Perjuangan, 

bak kisah dongeng yang coba meretas tali dua pasang 

insan. 

Entah, 

dengan cara apa isi hati tersampaikan, ragu terhalang 

pada rumitnya simpul.  
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Jika saja memiliki kekuatan untuk mengetahui isi 

hati, tak perlu lagi ada serpihan kaca yang 

menggerayang. 

 

Namun pagi selalu menyapa menerangi gelapnya asa, 

memberangus ragu yang menyelimuti warna.  

 

Pada malam, 

ku titipkan rindu ini atas bintang yang bergerumul di 

angkas,  

serta bulan, 

yang selalu bersolek dengan cahayanya. 

  

Tuhan.. 

tolong jaga ia baik-baik,  

pada letih hari, 

dan gemerlapnya mimpi. 

 


