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Ucapan Terimakasih 

 

Terima Kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah 

mengaruniakan talenta menulis kepada saya sehingga 

saya dapat berkarya dan memberkati orang lain lewat 

tulisan saya. 

Terima kasih kepada orang tua, saudara, kerabat, dan 

patner saya yang telah mendukung karya saya. 

Terima Kasih untuk team nulisbuku.com yang telah 

memfasilitasi agar buku ini bisa terbit dan membantu 

para penulis untuk berani mempunyai buku dan 

karyanya. 

Terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli 

buku ini. 

Saya berharap, lewat buku pertama saya ini para 

pembaca dapat mengambil hikmah dan pelajarannya.  

 

Happy reading ! 
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Andai Kata 

 

Andai kata itu bukan mimpi 

Mungkin itu adalah realita 

Andai kata tak ada jawaban 

Mungkin kan tenggelam dalam kepastian 

Andai kata berjalan tanpa pijakan 

Mungkin akan terbang melayang 

Andai kata kerikil-kerikil itu tak melukai kaki 

Mungkin tak akan ada setetes darah pun mengalir 

Andai kata arti kehidupan tak sampai 

Mungkin manusia kan terdampar tanpa makna 

Namun 

Semua itu tak dapat kita salami 
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Bahkan 

Lautan pun tak mengerti 

Mengapa harus ada garam di dalam air 

Itulah 

itulah sebuah karya 

Karya terindah 

Yang di lukiskan di atas sebuah kanvas kehidupan 

Tiap-tiap warna memiliki arti tersendiri 

Dan kita 

tak akan mampu mengerti apa yang ingin pelukis itu 
gambarkan 

Hanya menunggu waktulah kita akan tau hasil terakhir 
itu 
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Love 

Ku coba untuk berlari 

Namun, 

Kaki ini sperti di pasung 

Ku coba untuk berteriak 

Namun, 

Pita suara ini tak mampu lagi berfungsi 

Rintaian intan permata itu  

Seakan lenyap di telan oleh pasir-pasir yang berlari 

Seakan tiada lagi senyum mentari disini  

Seakan dunia ini telah berakhir tanpa nosi sebenarnya 

 

Dimanakah semua itu ? 
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Inikah akhir dari fajar rembulan  

 Inikah ? 

Mengapa alunan musik sendu ini terus berkumandang ? 

Mengapa tiada satupun warna pelangi mampu 

mengartikannya ? 

 Mengapa hembusan angin harus ditakdirkan untuk 

tidak tahu apa tujuannya berhembus ? 

 

Ingin rasanya aku mengapai bintang di langit kelam 

Membawanya untuk menyinari heningnya mimpi 

Membawaku kepada indahnya hamparan laut 

Sungguh, 

Sebuah embun pagi yang sukar tuk dimengerti 
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Andai 

Andai aku punya sayap 
Aku kan terbang ke langit biru 
Tuk menggapai seluruh bintang di sana 
Kan ku bawa mereka turun dan ku berikan kepada 
Seseorang  
Yang senantiasa mengisi 
Membayang dalam jiwaku 
 
Andai aku seorang 
Pujangga cinta 
Kan ku tulis bait-bait indah 
dan kupersembahkan kepadanya 
Pangeran pengisi hati 
Yang mengisi mimpi-mimpi 
 
Andai cinta dapat ku miliki 
Mungkin aku tak begini 
Mengendapkan semua rasa 

Dalam getir menyapu kalbu 
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Next Chapter 

 

 

Dari jatuh cinta kita belajar arti pengorbanan dan 

ketulusan. 

Dari patah hati kita belajar arti pengampunan dan 

keikhlasan. 

Dari move on kita belajar penerimaan dan kebahagiaan. 
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TENTANG PENULIS: 

 

Penyuka ice cream yang lahir di Jakarta ini, suka menulis 

sejak Sekolah Dasar (SD). Dimulai dengan menulis buku 

harian pribadi, Facebook, blog dan Instragram, kini ia 

melaju untuk membawa karyanya menjadi sebuah buku. 

 

Ketertarikan akan dunia anak muda, terkhusus tentang 

cinta dan hubungan serta media, membawanya menjadi 

seorang volunter yang aktif di sebuah komunitas bernama 

Yesheis Community dibawah naugan Yesheis Indonesia.  

 

Mau curhat-curhat atau punya pertanyaan seputar anak 

muda dan cinta, Follow instragram @jessicancitacita atau 

email ke Jessicanatallia02@gmail.com. 

 

 


