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Dipersembahkan untuk mata yang 

senantiasa ingin membaca 

Dan untuk hati yang senantiasa ingin 

mengamati 
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Surat Terbuka untuk 
Anak-anakku Nanti 

Halaman 1 
 

Kepada engkau, sayang. Ibu akan menamaimu 

puisi, yang bisa membuat ibu berkata-kata meski belum 

terlihat oleh mata, ibu akan menamai udara yang 

memberikan sejuk pada harap yang kadang membuat 

kantuk. Ibu akan menamaimu sinar yang membuat setiap 

mengingatmu menjadi berdebar. Ibu akan menamaimu 

daun-daun yang setiap mengingatmu ambisi ibu tak 

pernah laun-laun. Ibu akan menamaimu jendela yang 

membuat cita-cita ibu terbang dalam setiap sela. Ibu akan 

menamaimu sayap yang membuat begitu nikmat meski 

kerap kehilangan harap. Ibu akan menamaimu pelangi 
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yang akan indah oleh semesta dan tak akan ibu biarkan 

diusangi. Ibu akan menamaimu akar yang langkahnya 

gegap dan gencar. Lalu, kita akan sama-sama menggapai 

pena-pena, menggapai buku-buku yang kosong, hingga 

engkau percaya, ibu akan selalu cinta. 
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Surat Terbuka untuk 
Anak-anakku Nanti 

Halaman 2 
 

Nak, saat ibu menulis surat untukmu, mayoritas 

waktunya adalah malam hari. Karena hening adalah waktu 

paling istimewa untuk mengaji diri tiap-tiap ciptaan-Nya 

(Tuhan). Terima kasih telah menjadi angan yang membuat 

begitu tenang meski pertemuannya belum terbayangkan. 

Nak, atas segalah riuh cerita penggapaian mimpi ibu, 

kamu adalah tenang untuk segala bising dan riang. Esok, 

ibu, kamu dan ayah, kita bukan hanya sebatas takdir 

semesta dengan penuh cinta tapi juga team untuk 

menguatkan dalam peraihan segala cita-cita.  
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Surat Terbuka untuk 
Anak-anakku Nanti 

Halaman 3 
 

Nak, kehidupan adalah buku yang tidak akan 

selesai kita baca. Adalah renungan yang mengheningkan 

suara-suara. Maka jika esok  kamu katakan "Ibu aku tidak 

suka sastra". Ibu akan menjawab "Kamu berhak mendekap 

yang kamu inginkan. Nak, mengudaralah dengan hal-hal 

yang kamu suka. Jika esok hujan begitu lebat, tidak akan 

ada hal yang membuat hilangnya kata dekat, antara kau, 

ibu, dan ayahmu suatu saat. 
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Surat Terbuka untuk 
Anak-anakku Nanti 

Halaman 4 
 

Nak, taklukanlah dunia dengan tetap mencintai 

sesama dan Tuhan pemilik semesta. Besarlah dengan 

kasih sayang yang akan membuat orang-orang disekitarmu 

menjadi bahagia saat bersamamu. Kelak, akan ibu 

kisahkan tentang Fatimah yang memilih Ali menjadi 

suaminya karena kebijaksanaannya dalam menghadapi 

hidup, pun juga ibu akan kisahkan tentang Ibu Ainun yang 

memiliki segalanya namun tetap sederhana. Tumbuhlah 

dengan penuh cinta, sayang. 

 

 



 

   15 

Surat Terbuka untuk 
Anak-anakku Nanti 

Halaman 5 
 

Nak,  jika esok hobi ibu dan kamu berbeda, 

percayalah ibu tidak akan memaksakan kesukaan kita 

harus sama. Jika esok kamu lebih meyukai matematika 

dari pada sastra, ibu akan tetap mengatakan bangga 

padamu. Jika esok kamu tidak menyukai seni, kita akan 

sama-sama belajar yang engkau senangi. Nak, ibu selalu 

meyakini berdiskusi dengan bidang ilmu yang berbeda 

akan lebih menyenangkan karena banyak warna. 

 

 


