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BISIKAN HATI 
 
 
Lama kuterdiam membuka kembali catatan perjalanan 
Sesekali senyum simpul menghiasi bibir keluku hambar 
Langkah demi langkah terbayang berjalan mundur 
Membuka cermin titian cerita yang tergores duri 
 
Panggilan menyebalkan itu terngiang kembali di telinga 
Membuyarkan bayangan cermin yang tersirat dalam tatapan 
Sesaat kutersadar dan menimbang kemungkinan makna di balik 
panggilan 
Mungkinkah itu cermin keadaan tanda aku tidak lagi dalam 
barisan itu 
 
Ribuan pertanyaan hinggap dalam pikiranku 
Kecamuk asa warnai carut marut kegalauan hatiku 
Tapi mungkinkah ini tandakan kebenaran keadaan,  
Mungkinkah ..... ? 
Seolah tak percaya kususuri kembali runutan waktu dalam 
renungan 
 
Terbersit hinggap dalam asa di relung kalbu 
Bahwa manusia terkadang tak sadar atas apa yang diperbuat 
Terkadang dia berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati 
Di lain waktu pasti datang sesuatu yang akan tidak menyenangkan 
hatinya 
 
Sesaat lalu aku menangkap isyarat 
Saat seseorang berkata tidak, maka belum tentu memberi arti 
pertentangan 
Saat seseorang berkata ya, maka belum tentu menandakan setuju 
Semua tanda mempunyai makna dan pengertian 
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Semuanya berpulang pada niat dalam hati seseorang 
Jika niat yang terbersit baik, maka jalan menuju kebaikan 
terbuka 
Jika niat yang hadir tidak baik, maka jalan berkerikil akan 
terinjak tidak nyaman 
Sungguh aku sadar bahwa kepercayaan terkadang sangat mahal 
harganya 
 
Dalam ketidakseimbangan ini aku berpikir 
Apakah makna tatapan dapat memberikan arti mendalam 
Apakah makna bisikan dapat membuka pintu permusuhan 
Apakah makna menghindar dapat memperlebar 
kesalahanpahaman 
 
Saat ini aku belum punya jawaban memuaskan 
Pikiranku masih terselimuti kegalauan perasaan 
Hatiku masih tertutupi rasa ketidaksenangan 
Hingga logikaku tak akan hasilkan solusi objektif 
 
Sungguh aku mencoba mencari cahaya 
Cahaya yang membawa kedamaian dan ketenangan batiniyyah 
Cahaya yang membawa pandangan dan pemikiran positif 
Cahaya yang membawa perjalanan menjadi menyenangkan 
 
Semoga cahaya itu akan hadir secepatnya 
Semoga cahaya itu kan dapat terangi jiwaku 
Semoga cahaya itu kan selalu terus menyertaiku 
Yaa Allah tunjukkanlah aku cahaya-Mu yang indah yang penuh 
warna Illahiyyah 
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