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Ucapan Terima Kasih 

 

Buat pelindungku Allah SWT, syukur alhamdulillah, 

atas limpahan karunia dan rahmat-Nya. 

Buat keluargaku atas doa serta kasih sayangnya, 

semoga tetap lestari terjaga. 

Buat para sahabatku atas motivasi dan rasa 

persaudaraannya yang begitu indah. 

Buat Nulisbuku atas kesempatan yang diberikan 

untuk mewujudkan sebuah karya. 

Buat para pembaca sekalian atas kesudiannya 

meluangkan waktu sejenak untuk menikmati, semoga 

bisa memberikan  kritik dan masukan demi perbaikan 

dalam karya-karya mendatang.  

Semoga “Kepada Biru” bisa berkenan di hati. 
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GERHANA 

 

gerhana mengusung duka 

gelap perlahan merayap 

sunyi 

terdiam 

mencuriga kelam temaram 

surya terlahap seketika 

pasrah 

terhenyak 

begitupun hatimu 

gerhanakan hatiku 
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PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI ITU 

 

perempuan itu berani melahirkanku 

di kefanaan ini 

yang ingin disebut ibuku 

perempuan itu sudi melahirkanku 

di persinggahan ini 

yang lalu disebut ibuku 

perempuan yang mempertaruhkan nyawa 

sangat peduli 

laki-laki itu berani berbuat 

telah menitipkan air birahi 

pada perempuan itu 

laki-laki itu sudi berbuat 

telah meneteskan hasrat 

pada perempuan itu 

laki-laki yang lalu disebut ayahku 

tak peduli 

perempuan dan laki-laki itu 

telah menyelimutkan biru padaku 

atas kebodohan mereka 
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CINTA TAK BERNYAWA 

 

tiada pernah jadi mekar 

kuncup yang membisu 

melayu 

termakan waktu 

 

tak kan pernah jadi benih 

asa yang memerih 

menepi 

terjerat belenggu 

 

rindu terhempaskan 

diam jadi guratan 

hati membaja 

cintapun tak bernyawa 
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PEREMPUAN 

 

perempuan datang tanpa diundang 

menyelinap atas nama kasih sayang 

berkumandang 

kau ajarkan terbang 

menggapai siang 

 

perempuan pergi tanpa pesan 

atas nama takdir meninggalkan 

berkesan 

tak cukup kata ‘tuk merangkaikan 

segala keindahan 

 

perempuan itu datang lalu pergi 

membungkus rahasia hati 

bersemedi 

belum siap ‘tuk merindui 

sepi menanti 
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JAUH 

 

gelisah pada satu hati 

akankah terungkap tabir diri 

yang ingin menyentuh setitik asa 

berselaput kasih 

 

getar jiwa tersayang 

rasakan dalamnya samudera 

musim kita belum tiba 

entah dimana 

 

jauh bulan terengkuh 

mengambang di awang-awang 

tanpa kilau bintang 

pada malam sepi 

 

hati terkurung 

jiwa terpasung 

lalu topeng membungkus 

aku padamu 
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SEMALAM 

 

semalam kau iris hati 

perih menyayat 

semalam kau tusuk jiwa 

pedih memilu 

semalam duri-durimu menancap 

semalam kuku-kukumu mencakar 

semalam hatimu tak berhati 

 

MENCARI KATA 

 

adakah dibalik tirai ? 

mungkin sembunyi di bawah meja 

atau menghilang bersama angin 

suaranya tak terdengar 

langkahnya tak terendus 

tapi sebentar, 

detaknya mulai terasa 

perlahan menyentuh 

ternyata kata tak perlu dicari 

ia akan datang sendiri menemui 


