Sajak Kehidupan
Hidup. Aku membayangkan seperti macan
Binatang buas yang siap memakan
Tak peduli dewasa atau kekanakan
Jika waktunya dimakan. Bagaimana cara melawan?
Namun terkadang seperti pertemanan
Eliminasi siapa paling dibutuhkan
Antara nyata atau lelucon buatan
Sejatinya, hidup adalah perjalanan
-Re-

Definisi wanita tangguh
Yakin kemana akan berlabuh
Bukan bercerita hal rapuh
Atau memaksa orang untuk patuh
Ibu salah
Sebutkan
Sungguh,
Sosoknya

satunya
apa yang tidak mereka bisa?
tidak ada
sungguh sempurna

Ibu, Kamu itu apa?
Energimu sangat langka
Tak pernah mengeluh bantu anak muda
Meski Kami sering durhaka
Ibu, Aku tak perlu kau ada dua
Satu saja kamu juara
Meski anakmu hura hura
Kamu tetap menjaga kami dalam doa
#puisipesanan

2

Malam ini gerhana bulan
Kuasa ilahi nan berkesan
Sudah percaya akan kebesaran Tuhan?
Maka, nikmat Allah mana yang Kau dustakan?
Aku sering lalai
Ibadahku sering terbengkalai
Sunnah saja hanya niat tapi tak pernah memulai
Dihadapmu Aku merasa bagai anai anai
Balas-Mu? Sungguh tak diragukan
Entah bagaimana Aku menggambarkan
Aku selalu merasa kesepian
Tapi pertolongan-Mu penuh kejutan
Syukur, wajib Aku hanturkan
Bagai hamba pengabdi duka kesedihan
Sudah saatnya berjalan riang
Mengapung sedih mencari senang
#puisipesanan
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Hijrah
Berpindah
Setidaknya bertemu satu arah
Di antara segala yang patah
Berpindah itu mudah
Istiqomah itu yang susah
Kamiitu hanya pengumpul resah
Apa apa selalu dibuat gundah
Inginku dibimbing
Tanpa dicela hingga hati rapuh berkeping
Inginku ditegur
Dengan nada manis seperti anggur
Mampu kita beda
Mengertilah sesama
Satu hal yang nyata
Kita sama mengimani jalan-Nya
#puisipesanan
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Kenapa sih kamu selalu bilang Chibi Maruko Chan?
Selalu berpikir kamu cuma sendirian
Katanya kita teman
Tapi main kubu kubuan
Hai Maimunah
Dengar ya dengan saksama
Kita itu hanya terlalu lelah
Jadi jarang terlihat bersama
Diajak pergi sudah
Susun rencana sangat sempurna
Eh, hujan sedikit kamu menyerah
Bagaimana kita bisa jumpa?
Sudah, lagipula kau kan sudah ada Aa
Sebutanmu memanggilnya
Jadi kapan kita bercengkrama?
Memang tidak rindu lihat kita tertawa bersama?
#puisipesanan
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Kamu gendutan ya
Iya memangnya kenapa?
Kamu gendutan ya
Tak apa, Aku bahagia
Pipiku gembung
Lemak juga menggunung
Lenganku kadang disangka punggung
Rasanya kamu ingin ku pentung
Cantik dan langsing adalah kriteria
Pria lajang pasti memburunya
Berat berlebih, bagaimana nasibnya?
Tetap diburu sih, meski dicela
Apa sudah tidak ada penilaian cinta?
Dunia kini kejam rasanya
Katanya demokrasi
Kenapa hanya si cantik yang dapat porsi?
#puisipesanan
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Buatkan kisah tentangku, katanya
Aku saja tak terlalu mengenalnya
Bukannya Aku tidak bisa
Aku hanya bingung ingin memuji atau mencela
Plin plan
Pedikat yang kuberikan
Janjinya selalu tak dikabulkan
Dasar pengobral bualan
Aku tak tau dia sudah sebesar apa
Tinggi kita mungkin sudah sama
Perjuangan kuliahnya luar biasa
Akhirnya dia wisuda juga
Dulu dia pemalu
Sekarang dia pantang ragu
Semoga selalu begitu
Baik baik ya mantan kutu buku
#puisipesanan
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