
Kumpulan Prosa Vyna, 

 
Pemilihan kata sederhana, mengalir dalam 
setiap tulisan, jujurnya hati perempuan 
yang jauh dari belahan jiwa, tentang ragu, 
kepastian yang terus ditunggu, hingga rasa 
rindu yang membuat rapuh. Disarankan 
bagi yang akan, sedang dan telah 
merasakan cinta jarak jauh. Dianjurkan 
bagi para pria yang meminta kekasihnya 
menunggu! 

~ LiaLiaLia, A Poet, Pemintal Kata Sepatah 
Rahasia, Ghost Writer, Part-time Blogger, 
member of NBCPalembang 

 
Prosa dengan isi kalimat lugas, Sangat 
menyentuh dan dari hati, tulisan 
memandang dari sudut realitas, pola 
teratur. 
~ Dennis Raditya, Penulis dari 1000 Sajak, 
Bassist Kimzy Band 
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Sungguh humanis dan peka sekali 
deskripsi tulisannya yang semuanya 
berasal dari getaran rasa di hati kemudian 
ditorehkan dalam wujud tulisan. Curahan 
dari hati sepenuhnya, tentang alam, 
tentang romansa, dan tentang KAMU. 
Semuanya dari hati dan hati lah yang 
menulis ini semua. 
~ Agung Pranawa a.k.a Nonot (Bassist 
Bandoso) 
 
 
 
Baris-baris kata manis yang bikin meleleh. 
Aku paling suka kalimat  
"Jodoh itu saling menuju, bukan salah 
satu menuju, yg satu menjauh". Ilustrasi-
ilustrasi gambar di dalamnya juga ikut 
menambah manis barisan kalimat yang 
emang udah manis. buku prosa dari 
NBCPalembang yang recomended banget!!! 
Kamu mesti baca ini dan meleleh bersama 
kalimatnya ;) 
~ Adyta Purbaya, Penulis Relationship, 
Cerita Cinta Colongan 
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Selamat Pagi 
Pagi adalah saat kau memulai hidupmu setelah 
kau hidup kembali di suatu hari 

 
 

Selamat Pagi, Kamu! 
 

Sentuh luruh sapa yang kutitipkan pada 
embun pagi. 

Dengar lirih nyanyian yang kutitipkan pada 
semilir angin pagi. 

Hembus aroma rindu yang kutitipkan pada 
udara yang kau hembus tiap pagi. 

Hirup salam manisku yang di titipkan pada 
segelas kopimu di pagi ini. 

Aku selalu ada untuk menyapa  disetiap 
pagimu 
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Pagi Semesta! 
 

 
 
Selamat pagi semesta, berikan rasa yang 
bergelora dalam jiwa, biarkan menari-nari 
bebas dalam angan lalu rasuki alam bawah 
sadarku untuk mencinta. 
Lalu jangan berikanku rasa yang sesaat, 
ku ingin mendekap selamanya, mencumbu 
selalu, merindu tanpa ragu, dan mencinta 
tak berbatas. 
Dan jangan biarkan asaku membumbung 
tinggi ke awan, biarkan dia tetap disini, tak 
terlalu jauh kugapai, dan tak terlalu sakit 
jika kuterjatuh. 
Bolehkah ku meminta rasa yang abadi? 
Agar tak kurasa patah hati, tak ku tau arti 
sedih dalam sepi, dan tak perlu ada tetes 
airmata lagi. 
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Selamat Pagi Wajah 
Menekuk Ke Bawah! 
 
Selamat pagi wajah menekuk kebawah, apa 
artinya kau sedang bermuram durja?  
Tidakkah sayang, pagi indah kau buang 
percuma? Tersenyumlah sajalah! 
Selamat pagi wajah menekuk ke bawah, 
mentari saja tersenyum merekah 
menyapamu, kenapa wajah murungmu itu 
balasannya? Jangan belajar menjadi orang 
yang tak tau diri. Balaslah senyumnya, 
anggap saja sedekah. 
Selamat pagi wajah menekuk ke bawah, 
taukah kau tersenyum dengan sunggingan 
bibir melengkung ke atas jauh membuatmu 
lebih menawan.  Wajah murungmu 
membuatmu jauh lebih tua. 
Selamat pagi wajah menekuk ke bawah, 
kau tau pagi itu berkah, nikmat 
bertaburan di mana-mana, apa salah kau 
awali dengan syukur nikmat-NYA? 
Daripada hanya mengeluhkannya. 
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Selamat pagi wajah menekuk ke bawah, 
bagaimana jika ini pagi terakhirmu melihat 
indahnya pagi?  
Bagaimana bila tak bisa kau lihat lagi 
senyum mentari?  
Syukuri dan nikmati saja pagimu! 
Itu akan lebih bermakna. 
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Sapa Pagiku 
 

 
 
Selamat pagi kamu, kutitipkan sapa pagiku 
pada suara bising yang membangunkanmu 
agar kau beranjak dari mimpimu, lalu 
masuk dalam nyataku. 
Kusampaikan sapa pagiku lewat hangatnya 
sinaran pagi, agar harimu sehangat 
mentari, secerah hari ini dan mampu 
berlari meninggalkan mimpi. 
Kutitipkan sapa pagiku ke dalam segelas 
kopi di pagimu, agar kau bisa mengecap 
manis rinduku, juga pahit masa laluku 
agar kau lebih mengenal aku 
Kukirimkan aroma rindu pada angin yang 
bersenandung lirih, melintas lalu di 
pagimu, agar kau terbangun merinduku. 
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Secangkir Kopi 
untukmu pagi ini 
 
Ku seduh secangkir kopi hitam, pekat , 
lekat seakan mengisahkan pahitnya cerita 
kelam kita, tadi malam. 
Kutambahkan sesendok rindu yang masih 
tersisa sebagai pemanis rasa agar tak kau 
rasa, pahitnya kisah kelam pada secangkir 
kopimu pagi ini. 
Ku aduk rata pelan-pelan agar pahit larut 
bersama manisnya rindu, agar tak terbaca 
olehmu sisa airmata yang jatuh tadi 
malam. 
Kusuguhkan kopimu dengan senyum palsu 
termanis dibibirku, agar kau nikmati kopi 
tanpa kau tau hatiku yang ikut luruh 
bersamanya pagi ini. 


