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UCAPAN TERIMAKASIH 

Terima kasih teramat sangat kepada Papa 
Kambang dan Mama Nuraidah. Terima kasih kepada 
sahabat yang selalu menemani meneguk kopi dan 

mencuci mata dengan senja, menerabas dinginnya 
malam dan tertawa terbahak-bahak tanpa kenal malu. 
Tanpa kalian tulisan ini hanya menjadi sebuah kata-

kata yang meraung-raung di dalam kepala. 

Melalui beberapa puisi yang telah tertuang di 
dalam buku ini, semuanya tentangmu, tentang terima 
kasih yang tidak ingin dikembalikan lagi kasihnya, 

dikumpulkan saja agar bisa ditukar dengan es kopi 
kelapa... Saya ucapkan terima kasih pula kepada 

seluruh pendrama terbaik atas sekenario Tuhan. 
Kamu telah ditakdirkan menjadi seorang pendrama, 
maka berlakonlah dengan apik. 

Terima kasih atas segalanya...  
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Ada bola mata yang begitu tegas akan sebuah 

khayal. Potretmu tentang dunia tak melulu 
tentang fatamorgana 

 

Senyum dibalut lesung, membuat setiap hati 
yang melihatnya bebas dari pasung. Bahkan 
yang kukira ulat bulu ternyata alismu yang 
begitu teduh 

 

Apakah puan tidak tergoda dengan tuan yang 
menggoda?. Karena, kesyahduan roman tuan 
tidak akan pernah salah sasaran. 

 

Biar dinikmatinya dengan segala perasaan 
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Ketika dingin tengah menjadi gigil. Dan 

tatapanmu serupa hangat yang terpatri dalam 
sanubari... 

 

Tidak perlu mencari satu diantara kita yang 
memiliki kapasitas lebih, karena tentang 
perasaan kapasitasmu tentu yang lebih ahli 

Ada senyum yang tak sengaja saling terlempar 
saat kita duduk berhadapan 

 

Wajah tegas penuh dengan kasih sayang 
terpancar di bawah langit yang banjir akan 
senja. Segala perkataan bak dongeng dini hari 
yang menghantarkan pada lelapnya malam 

 

Saat lontaran tanya tengah aku simak 
"bagaimana jika aku telah dimiliki si puan?" 

 

Sontak aku menjawab "jangan!! aku belum 
memiliki si tuan" 
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Hari-hari penuh jatuh dan mencintai, tapi hari 

ini aku belum melihat kekasihku berada di pilar 
kesayangannya, menghisap rokok dengan 
syahdu, atau mengangkat kakinya sambil 
menunggu dibuatkan kopi yang sederhana. 
Lagi-lagi soal hari ini, langit amat indaaaaah, 
warnanya merah keunguan dikelilingi dengan 
kerinduan. Amarahku telah dikerucutkan 
menjadi syukur yang amat menyenangkan. Aku 
telah jatuh cinta kembali dan disetubuhi 
perasaan yang bergemuruh. Ku nikmati proses 
dalam mencintaimu dengan penuh 
kemenangan, ku resapi seluruh rasanya sebagai 
kebahagiaan yang amat mencengangkan. 
Bukankah cinta itu dinikmati secara kontinu 
dan sekaligus? Hehe 
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SAJAK KEMERDEKAAN INDONESIA UNTUK 
HATI YANG BELUM MERDEKA 

 

Kekasihku, jiwaku bergejolak diantara 
kerumunan margastwa yang berbahagia  

Namun ada bisik sunyi yang menikam hening, 
menghuru-harakan sambil menistai hati selama 
aku memeluk ibu pertiwi 

Wajah-wajah isinya berbeda tapi satu, tetap 
kepunyaanmu 

Triliyunan angan memberontak agar segera 
dibopong dan diiyakan dalam pencapaiannya 

Disaat bertambahnya umur, perjanjian dan 
pengkhianatan menjadi hal yang lumrah 

Ada kejahatan yang harus diterima dan 
kebaikan yang harus ditolak 

Sekarang aku berkabar pada tuan, seketika kau 
tabur beberapa janji untuk kemesraan hati 

Kini kau kemana saat aku sudah bernafsu 
meletakkan keningku didepan keningmu? 

Inikah yang kamu sebut kita lahir sendiri lantas 
untuk apa mati harus bersama? 

Aku lahir disini dan akan menua disini 
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Di tempat yang aku jadikan sandaran hidup 
sampai mati 

Maukah kamu untuk menemani 
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TENTANG PENULIS 

 

 Ramadhani Sari yang hangat disapa Aame 
adalah Dokter hewan lulusan Institut Pertanian Bogor. 
Lahir di Jakarta, 1 Januari. Bercita-cita mempunyai anak 
11, penikmat kopi pahit, dan senang bermandikan hujan. 

Potret terbaik itu saat mata melihat, otak 

mengingat, dan hati mengenang. Segala perasaan yang 

pernah ada sudah tertuang di buku kumpulan puisi dan 

beberapa cerita dengan judul “Puisi Berpuasa”,“Randu 

Merindu”, dan “Calon ibu 11 anak”. Kritik dan saran 

sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dan 

penulisan selanjutnya. Untuk itu, silahkan kirim kritik 

dan saran ke ramdhansar@gmail.com dan aktivitas 

lainnya dapat dilihat di instagram serta twitter 

@ramdhansar 

mailto:ramdhansar@gmail.com

