
Kumpulan kepingan-kepingan kisah 

yang terpisah oleh rentang waktu 

dalam empat musim. 

Himpunan bagian cerita yang 

menjadi sebuah cerita indah. 

Inilah empat musim. 

Tak akan terlupakan. 

Dan akan teringat 

Sebagi unforgettable journey 2011-

2012.
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Musim semi 
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AWAL 

 

Aku tak hanya menulis. Aku tak hanya 

melihat. Aku tak hanya mendengar. Aku pun 

juga tak hanya merasakan. Namun, aku 

sedang ingin berkarya. Sebuah karya yang 

mungkin luar biasa bagiku, luar biasa bagi 

yang lainnya, atau sebaliknya. 

Aku disini. Aku akan mengungkap. 

Sebuah kisah empat musim yang mungkin 

terselubung. Aku ingin bercerita. Bercerita 

tentang sebuah impian dan kisah. Dan, aku 

ingin berkarya. 

Sebuah komunitas yang ingin aku 

ceritakan.  Aku ada di dalamnya. Dan, aku 

akan bercerita tentang aku disini. 
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Sebuah kisah yang tak terlupakan, 

kisah indah yang terungkap. Atau, kisah yang 

sebaliknya. 

Kisah yang tak bisa ditemukan di 

tempat lain. 

Tentang kisah yang mengesankan. 

Tentang aku, tempat ini, dan mereka. 

Tentang cinta dan ikatan 

Tentang arti perjuangan 

Tentang makna kehidupan tersingkat 

Tentang kesabaran 

Tentang jalan tak mudah 

Tentang proses perjalanan 

Tentang pengalaman hidupku. 
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Tentang penantian. 

Dan, tentang semuanya. 

Tentang empat musimku di sini. 

Tempat terbaikku. 

Dan, kuharap, semua menjadi lebih 

baik. 
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AKHIR 

 

Tibalah di sebuah akhir, di sebuah 

ujung. Bukan akhir semua ini, tapi akhir dari 

penceritaan dalam sebuah kisah ini. 

Sampai nanti, dibuka lagi dengan kisah 

yang baru. Sampai datang musim yang baru 

kembali. Musim semi. 

Hingga nanti tiba saatnya, semua akan 

menjadi indah.bahkan, menjadi lebih indah. 

Ketika hujan terhenti dan melahirkan 

pelangi. 

Ketika musim semi kembali muncul 

melahirkan bunga. 
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Ketika sungai ini tersinari matahari 

pagi. 

Ketika sampai di sebuah padang 

rumput yang melahirkan bunga dan daun 

baru. 

Ketika melihat tawa anak kecil yang 

berlari-lari. 

Ketika melihat salju turun di depan 

perapian. 

Ketika meihat matahari terbit, atau 

tenggelam. 

Ketika melihat senyummu menghiasi 

rupa wajahmu. 

Namun, semua itu menjadi tak lebih 

indah. Jika dibandingkan dengan melihat 
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tawa kita, senyum kita, kesenangkan kita, 

ketika SK kita turun. Ya, SK untuk Staners. 

Dan, kuharap semua mejadi lebih baik. 
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Untuk staners 2011 

Semoga penantian panjang ini, 

memberikan arti, memberikan makna 

pelajaran untuk kehidupan. 

Agar, kita menjadi semakin lebih baik. 

Dan, kuharap, semua menjadi lebih 

baik. 

 

 


