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KATA PENGANTAR

Bahasa alat komunikasi sengaja dibuat memang untuk

menghubungkan informasi dua pihak. Sebagian wujud bahasa berbentuk

tulisan. Jadi tulisan dibuat agar di antara dua pihak atau lebih saling

mengetahui dan memahami maksud suatu pikiran atau keyakinannya.

Akan tetapi bagaimana dengan tulisan yang justru membuat

pembaca menjadi kebingungan dan semakin tidak memahami maksud

dan isi pikiran serta keyakinan penulisnya? Hanya orang tertentu

yang memiliki wahana alam pikir yang mampu mencerna setiap bait

kata dan syair dalam tulisan ini. Seolah penulis hendak

mengungkapkan setiap kata dalam buku ini merupakan kata kunci.

Meramu kalimatnya dengan menggabungkan antara pikiran,

keyakinan, alam lahir, alam bathin, kisah pengalaman hidupnya yang

unik, serta prediksi sebuah peristiwa. Kalimatnya kadang lugas adanya,

kadang membingungkan, kadang menggelikan, kadang menyedihkan,

bahkan kadang mengharukan dan membuaikan pembaca dalam alam

sajak dan senandung syair cinta, sarat nilai kesetiaan dan ketulusan

mencintai diri dicintai, sepenuh hati, jiwa dan raganya.

Penulis kadang seakan memposisikan dirinya berada dalam alam

pertemuan khusus dengan Tuhannya, membicarakan tentang Dirinya,

tentang makhluk-Nya dan sejarah umat manusia dan alam semesta.

Penulis juga tidak lupa untuk sekedar bergurau dan bersenda untuk

memposisikan dirinya sebagai pribadi yang bisa untuk "turun" dan

bercampur dengan manusia dan makhluk lainnya.

Tulisan ini mulai dirangkai pada tahun 2003 hingga tahun 2005.

Sejak pertama menulis naskah ini, memang sengaja akan dibukukan,

sehingga bisa berperan dalam sejarah kesusastraan umat manusia

sejagad. Pesan kuat dari penulis, bahwa kata kunci "Cinta" itu harus

diungkapkan, meskipun hati kita tidak mencintainya, lebih-lebih jika

hati kita mencintainya, karena segala makhluk itu lemah dalam

ciptaan-Nya.

Buku ini khusus dibuat untuk kemanusiaan dan atas nama Cinta.




