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Ucapan Terimakasih:

To Jesus, my God, my lover, my true inspiration.
Papa, Mama, Kiki, my most precious treasures.
Ronny, my soulmate, thank God you found me.

3

4

Perjalanan Dimulai

Sejauh yang saya bisa ingat dari catatancatatan harian saya, puisi dan cerita-cerita
pendek telah lahir dalam kehidupan saya
semenjak awal saya bisa menuliskan kata-kata
dalam satu buku harian.
Tidak beraturan
memang, dan seharusnya saya sudah bisa
menentukan jalan hidup saya saat itu, menjadi
penulis.
Namun kenyataannya saya tidak
benar-benar sadar akan hal itu, bahkan tidak
berani untuk melangkah maju dan tetap menulis.
Semua tulisan-tulisan saya hanya tersimpan
baik-baik di dalam buku ‘diary’ saja.
Hingga di tahun 2005 saya merasa ada satu
kebangkitan dalam diri saya untuk kembali
menuliskan puisi dengan mengikuti milis Bunga
Matahari dan Sejuta Puisi. Boleh dibilang kalau
di tahun itu saya jatuh cinta kembali dengan
puisi, dan tentunya dalam proses yang menurut
saya semakin berkembang, melalui milis-milis
puisi yang ada.
Saya mulai rajin menuliskan kembali puisi-puisi
di dalam blog, namun masih belum ada
keberanian untuk mengirimkannya ke media
massa.
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Tapi baru di tahun 2011 ini, keinginan untuk
mengumpulkan puisi-puisi saya itu kini menjadi
suatu keberanian untuk membukukannya.
Lewat NulisBuku yang telah saya kenal mulai
dari awal tahun dengan beberapa proyek yang
telah saya ikuti, keberanian dan kesempatan itu
bangkit dalam diri saya.
Bukan hanya itu saja, hasrat untuk menorehkan
kata sebagai persembahan hati saya bagi sastra
Indonesia terlebih besar artinya sebagai tujuan
dari buku kumpulan puisi ini. Terlalu tinggi
memang,
namun
itulah
cita-cita
saya.
Walaupun buku puisi ini sepenuhnya berbahasa
Indonesia, namun banyak dari puisi ini yang
ditulis dalam bahasa Inggris dan Jepang. Hal ini
bukan kesengajaan, namun kadang tanpa saya
sadari, kata-kata itu mengalir begitu saja dalam
bahasa Inggris dan Jepang. Tidak menutup
kemungkinan juga agar bisa dinikmati oleh
pembaca internasional.
Buku ini lahir dari sebuah perjalanan mencari
passion, belajar mencintai, belajar menerima
dan ditulis dengan satu gairah yang menggebu,
walau dengan kata-kata sederhana, jauh dari
sempurna.
Yang telah menjadi catatan di
sepanjang kehidupan yang telah saya lalui.
Biarlah semua tulisan yang ada dalam buku ini
dapat membuat anda sakit asmara, kembali
jatuh cinta pada Tuhan, pada gairah, pada kata,
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pada keluarga, pada negeri dan pada cinta itu
sendiri, perjalanan baru saja dimulai.
Bandung, 7 Juni 2011
Maya Melivyanti
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Sakit Asmara Aku!

Pada mulanya adalah kata,
lalu Ia menjelma manusia,
lahirkan kasih di tengah dunia.

Namaku ditulisnya dengan tinta darah,
‘asmara’

Sejak itu aku sakit oleh gairah,
dan aku tak ingin sembuh,
Sakit asmara aku!
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Lovesick

Where is my beloved?
I search and search but could not found him
I look in the strong hands but then it becomes
weak
I talk to the person in the screen in front of me,
but not long they disappear
I’m drawn in the beautiful eyes, but somehow
they become sorrow
I hold on to the warmth embrace, but then they
easily becomes tired and alone
And then I stopped searching.
Until I found myself drowning in a fiery eyes
The eyes that full of passion
His mouth full of oil drip
And I drink from it
And burn by fire
I am in pain
But yet so alive with passion of love
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