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Ucapan Terima Kasih:

Tentunya pertama kami panjatkan puji syukur berkat
limpahan karunia dari Allah SWT, kami telah
diberikan kesempatan untuk mengolah limbahlimbah kata dalam pikiran kami menjadi sebuah
karya yang tidak seberapa.
Kepada masing-masing ayah dan ibu kami, yang
selalu memberi pencerahan saat kami merasa dunia
begitu gelap, dengan banyaknya kenangan lampau
yang terkadang membuat kami merasa penat.
Terimakasih atas kepercayaan kalian pada impian
kami selama ini dan doa yang selalu kalian berikan.
Untuk kalian yang mungkin pernah datang ataupun
sempat mampir ke hati kami saat jam kosong,
terimakasih karena telah memberikan inspirasi. Yang
terkadang membuat kami sering berilusi sesuai
keinginan hati. Namun tidak sampai membuat diri ini
terlalu sedih maupun sakit hati saat hubungan itu
terhenti. Mungkin suatu saat akan ada seorang baik
hati yang pantas kujadikan pujaan hati.
Terimakasih juga untuk pihak Kampus yang telah
mempertemukan kami, sehingga kami bisa mengikat
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hubungan dan saling bertukar pikiran saat jam
pelajaran, maupun saat jam makan siang. Walau
terkadang dalam perut kosong, otak kami tidak
terlalu kosong. Percayalah..
Lalu untuk pihak editor buku,.............. Yang telah
membantu kami dalam memperindah buku ini.
Terimakasih atas kepercayaan dan kerjasamanya
selama ini. Semoga kedepannya kita bisa
dipertemukan lagi dalam project yang baru lagi.
The last, terima kasih untuk para pembaca yang
sudah menjadikan buku ini berada dalam daftar
bacaan kalian. Juga kepada teman-teman yang sudah
membeli buku ini, lalu tertawa cekika-cekiki sembari
berkata orang seperti kami bisa berkarya juga.
Sekian dan Terima kasih banyak!
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Lika Liku Sendu
-Adysti Oktavira-
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MASIH SAMA

Hari ini.
Aku masih sama.
Mataku masih sama lelahnya.
Wajahku masih sama muramnya.
Hatiku masih sama rasanya.
Aku masih sama.
Dengan raga yang kokoh jiwa yang lemah.
Hanya sedang bingung dan sedikit linglung.
Disaat pikiran ku selalu dihantui oleh dia yang entah
bagaimana.
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MENUNGGU SANG PEMBERI RINDU
Tetesan air hujan terlalu mudah turun dari langit,
membasahi bumi. Sama hal nya dengan mata ini yang
terlalu mudah untuk mengalirkan bulir air, membasahi
pipi.
Dalam penantian senja yang tak kunjung nampak, aku
sendiri. Memeluk tubuh ini, yang selalu rapuh tanpamu
disini.Ku hapus air mata yang membawa kenangan
tentangmu. Ku coba menghirup sisa udara yang masih
menyisakan harumnya dirimu.
Ruang tempat kita bersama, seolah tak sama seperti
semula.Bagai ruang tanpa cahaya yang tidak ada
gunanya.Kau bagai cahaya yang mampu menerangi sisi
ruang gelap dalam gundahnya jiwa.
Dalam tiap detik kuharap kau akan datang dan
membawa kenangan masa lalu, menjadi kenangan yang
akan kita ukir bersama selamanya.
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