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Ada sesuatu yang terasa hampa,  

saat langit langit semakin menua. 

Ada sesuatu yang terasa berbeda,  

saat hujan tertahan diantara mega. 

 

Sendiri dan sepi,  

aku ingin berlari menelusuri mimpi  

yang tak kunjung menepi, 

atau haruskah aku hanya berdiri disini,  

mengeja bait pelangi yang hampir mati.?  

Di penghujung hari. 

Ketika senja berlalu dan pergi.  

Ketika hati ini terhenti bernyanyi, 

aku ingin kau kembali, 
disini,  

sekali lagi...! 
 

11 Maret 2020
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Hari ini, 

Adalah hari perempuan sedunia. 

Sejarah terus berjalan dari masa kemasa. 

Hari ini, 

Harusnya perempuan membuktikan  

bahwa perempuan-perempuan  

terlebih lagi perempuan Indonesia  

Adalah orang-orang hebat  

yang tak boleh dipadamkan potensinya. 

Karena sebuah kualitas  

tidak diukur berdasarkan  

Apakah dia laki-laki atau permpuan. 

 

08 Maret 2020 
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Kepada: Pengayom Alam Semesta. 

Semua ada waktunya,  

Alam kembali menjelaskan  

tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini  

jika Tuhan telah berkhendak.  

Juli 2019 karena asa yg terluka,  

Aku membuang jauh harapan tentang hari ini,  

lalu klimaks ikhlas terhadap takdir  

menjelaskan arti proses selama ini. 

Ini bukan tentang seberapa banyak beri makan ego,  

Bukan juga tentang gengsi yang terpupuk  

Tapi ini tentang cinta yang terarah,  

Welas asih yang menumpuk. 

 
Aku, dia dan mereka yang di sebut sebagai kami  

Menuntaskan tanggung jawab atas setiap pilihan yang 
diambil,  

Membayar mahal atas setiap waktu tang telah 
terbuang,  

Dan berdiri sebagai pemenang atas perjuangan ini. 
 
 

Terima kasih kepada-Mu Pengayom Alam Semesta  
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Karena menata semesta begitu elok dan penuh 
bijaksana, 

Memberi pelajaran kepada stiap yang ada di 
dalamnya.  

"Tidak ada proses yang sia-sia ketika melaluinya 
dengan ikhlas" 

 

04 Maret 2020 
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"Surat Untuk Kita" 

 
Untuk aku, kamu dan dia,  

Bisa juga untuk mereka yang mengaku merdeka. 

Ini hanya tentang kata yang tak lagi berasah. 

Perihal takdir yang bermakna kekejian yang tak terelakan. 

Tentang jiwa yang berontak dengan diam, dari liang yang 
tak lagi berkata. 

 

12 purnama yang berlalu, seolah tak cukup untuk waktu. 

2 dekade yang terlewatkan tak mampu melunasi 
administrasi. 

2 jiwa yang pergi tak mampu membangkitkan empati. 

2 nama kini hilang tak terkenang. 

2020 masih tanpa kepastian. 

 

Suara ku tak lagi bisa menembus hati sang surya. 

Hujan air mata, cerita awan gelap, tak mampu menyentuh 
dinding langit. 

Dan semua seraya sirna, digerus arus politik. 

Aku... 

 

17 Februari 2020 

 


