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Butir ketiga Sumpah Pemuda 
yang berbunyi, “Kami 
putra dan putri Indonesia 

menjunjung bahasa persatuan, bahasa 
Indonesia” sejauh ini masih sebatas 
kebiasaan; belum menjadi kewajiban. 
Kebiasaan dan kewajiban dua hal 
yang berbeda. Kebiasaan sekadar ikut-
ikutan karena telah terbiasa walaupun 
belum tentu benar. Sebaliknya, 
kewajiban melahirkan kesadaran 
dan perubahan ke arah yang lebih 
baik dalam diri seseorang sebagai 
anak bangsa. Kewajiban menjadikan 
bahasa Indonesia sebagai bahasa 
Negara adalah tugas seluruh warga 
Negara Indonesia dalam berbagai 
bidang, terutama bidang pendidikan. 

Pendidikan nasional mengemban 
dua misi besar, yaitu pengajaran 
d a n  p e n d i d i k a n .  P e n g a j a r a n 
adalah proses transformasi ilmu, 
sedangkan pendidikan merupakan 
usaha pemberian teladan yang patut 
dilakukan oleh peserta didik. Guru 
harus mampu menjadi teladan bagi 
peserta didik, terutama dalam hal 
penggunaan bahasa Indonesia. Guru 
bahasa Indonesia dituntut selain 
mengajarkan ilmu bahasa juga 
menjadi contoh, baik dalam berbicara 
atau berkomunikasi maupun melalui 
tulisan-tulisan tentang bahasa dan 
sastra. 

Keterampilan berbahasa tidak 
sesederhana yang dibayangkan 
banyak orang. Bahasa Indonesia 
bukan sekadar tanda baca dan susunan 
kata-kata. Bahasa berkaitan dengan 
pikiran, perasaan, dan pesan. Pesan 
berkaitan dengan pertanyaan apa, 
siapa, kapan, di mana, bagaimana, 
dan mengapa. Generasi milenial 
jarang memperhatikan pertanyaan 
itu sehingga tutur-kata mereka 
kepada orang tua disamakan dengan 
temannya.

 
Guru sebagai Model

Untuk menjadi model dalam 
berbahasa, pendidik memerlukan 
modal besar. Pendidik sedapat 
mungkin membaca Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku 
Bahasa Indonesia, Pedoman Umum 
Ejaan Bahasa Indonesia, dan Pedoman 
Umum Pembentukan Istilah terbitan 
Badan Bahasa, Kemendikbud. Buku 
tersebut sudah dalam bentuk luring 
(luar jaringan) atau offline sehingga 
masyakarat tidak perlu mengeluarkan 
biaya alias gratis. 

Sebagai  model ,  guru mesti 

b i s a  m e n d e s k r i p s i k a n  d a n 
mempresentasikan berbagai karya 
sendiri dan mendiskusikan karya 
bersama atau karya orang lain 
secara luas. Tradiri diskusi dan kerja 
kelompok memberi peluang terjadinya 
transformasi ilmu antar-siswa dan 
antara guru dan siswa. Dengan 
demikian, kegiatan pembelajaran 
menjadi enteng dan menyenangkan.

Kenyataan  yang ada, tidak semua 
pendidik mampu menjadi model 
dalam pembelajaran. Hal itu berkaitan 
dengan penggunaan bahasa atau 
cara mentransfer ilmunya kepada 
peserta didik). Bahkan, beberapa 
s i swa  t idak  senang  te rhadap 
mata pelajaran tertentu, misalnya 
Matematika dan Fisika, karena cara 
guru menyampaikan atau mentransfer 
ilmunya kepada peserta didik kurang 
komunikatif dan membosankan. 
Bahkan, sebagian guru ada yang tidak 
senang dan marah-marah jika ditanya 
oleh siswanya. Padahal, tanya-jawab 
dalam kegiatan pembelajaran sangat 
efektif mengembangkan pontensi 
berbahasa peserta didik. 

Evaluas i  bahasa  pengantar 
pendidikan nasional mesti menyasar 
pemilihan kata (diksi) dalam pola 
komunikasi antara guru dan siswa. 
Guru sebaiknya memosisikan siswa 
sebagai orang tua atau wali murid. 
Dengan demikian, kata-kata seperti 
“kamu” kepada siswa diganti dengan 
nama siswa atau kata Anda; bodoh 
diganti dengan kurang cerdas; nakal 
diganti dengan tidak menurut; 
dan malas diganti dengan kurang 
produktif. Intinya, guru sebaiknya 

menghindari  diksi 
yang  be rkono ta s i 
negatif karena dapat 
mencederai perasaan 
anak didik.

Bahasa Pengantar 
Pendidikan

Bahasa pengantar 
pendidikan adalah 
bahasa yang baik, 
benar, dan santun. 
Bahasa pendidikan 
tidak hanya baik dan 
benar,  te tapi  juga 
harus santun. Pendidik 
mesti bisa menjadi 
m o d e l  b e r b a h a s a 
yang baik, benar, dan 
santun bagi peserta 
didik.  Guru harus 
memiliki kompetensi 
profesionalisme. Salah 

satu syarat guru sebagai profesional 
adalah terampil berbahasa.

Siswa sebagai anak milenial lebih 
tertarik pada hal yang simpel dan 
nyata. Pendidik harus mengikuti 
perkembangan mereka agar pesan-
pesan pendidikan lebih mudah 
diserap. Pesan pendidikan dapat 
diramu sedemikian rupa sesuai dengan 
kondisi peserta didik. Pendidik pun 
mesti membuka diri; berdiskusi 
dengan semua pemangku kepentingan 
untuk suatu perubahan yang lebih 
baik. 

Bahasa pengantar pendidikan 
meliputi seluruh proses pembelajaran, 
pelayanan, administrasi, bahasa 
ruang publik satuan pendidikan, dan 
buku pelajaran. Dalam hal berbahasa 
berlaku peribahasa, “Kecil teranja-
anja, besar terbawa-bawa.” Artinya, 
kebiasaan pada masa kecil sukar 
diubah setelah dewasa. Dalam 
ungkapan orang Bugis disebutkan 
bahwa “Lele bulu tellele abiasang.” 
Artinya, gunung bisa pindah, tetapi 
kebiasaan tidak demikian.

Dalam pendidikan nasional, 
bahasa asing dibolehkan untuk 
keperluan peserta didik atau tujuan 
khusus. Kata-kata asing yang belum 
ada padanannya dalam bahasa 
Indonesia dapat digunakan. Kebijakan 
itu menunjukkan bahwa Politik 
Bahasa Indonesia tidak melarang 
penggunaan bahasa asing. Demikian 
pula, bahasa daerah tidak dilarang 
tetapi diatur supaya pengutamaan 
bahasa Indonesia, pelestarian bahasa 
daerah, dan penertiban bahasa asing 

bejalan sesuai dengan amanat undang-
undang. 

Bahasa Buku
Bahasa Indonesia baku perlu? 

Jawabannya sangat perlu setidaknya 
untuk dua alasan. Pertama, Bahasa 
Indonesia adalah bahasa negara. 
Kedua, Bahasa Indonesia adalah 
bahasa nasional. Bahasa Indonesia 
sebagai bahasa resmi negara juga 
berfungsi sebagai bahasa pengantar 
pendidikan. Artinya, semua dokumen 
pendidikan wajib menggunakan 
bahasa Indonesia termasuk soal-soal 
ujian dan buku pendidikan. 

Fungs i  bahasa  baku  yang 
belum banyak diketahui adalah 
mempersatukan. Perbedaan pendapat 
dapat disatukan dengan bahasa baku 
dengan merujuk pada KBBI. Fungsi 
persatuan dimungkinkan karena 
bahasa baku merupakan bahasa 
standar, yaitu bahasa yang dijadikan 
patokan bagi semua orang atau 
profesi, termasuk tenaga pendidik 
dan kependidikan. 

Bahasa baku adalah bahasa standar 
atau bahasa yang digunakan pada 
situasi resmi. Dengan demikian, 
bahasa tidak baku adalah bahasa 
yang tidak standar atau bahasa yang 
digunakan pada situasi tak resmi. 
Untuk membedakan bahasa baku 
dengan nonbaku cukup membuka 
Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI). 

Tidak semua profesional memiliki 
KBBI. Mereka yang memiliki KBBI 
belum tentu membacanya untuk 
mengetahui kata yang baku, misalnya 
Idul Fitri atau Idulfitr, bathin atau batin, 
dan Ramadhan atau Ramadan. Mutu 
buku pendidikan sangat dipengaruhi 
oleh penggunaan bahasa. Oleh karena 
itu, penggunaan bahasa baku sejatinya 
dijadikan salah satu syarat buku 
pendidikan. Meremehkan bahasa 
Indonesia dalam buku pendidikan 
sama hanya meremeh-temehkan 
benang dalam pakaian. Bagaimana 
mungkin ada pakaian tanpa benang?

Bahasa pengantar pendidikan akan 
sejalan dengan bahasa Indonesia 
jika dipelajari dan dipraktikkan oleh 
semua pemangku kepentingan dan 
pelaku pendidikan, terutama guru dan 
siswa. Praktik berbahasa seharusnya 
dilakukan di rumah, di sekolah, dan 
di lingkungan sosial secara terus-
menerus dengan rasa bangga terhadap 
bahasa Indonesia tanpa mematikan 
bahasa daerah dan bahasa asing.

Janji untuk Palestina

Taghrid, Bercerita Di awal Maghrib

Di Manakah Kotaku yang Berisi Cinta-Cinta dan Kasih Sayang?

Bahasa Indonesia Pengantar Pendidikan Nasional

Kabar Kematian

Songgo Siruah 

Oleh: Ikhsan Muhammad

Berita duka  mempertemukan kita kembali.
Nenekmu meninggal dunia. Aku yang 

terlambat mendapatkan kabar itu setelah 
tujuh hari berlalu sejak kematian nenekmu, 
akhirnya kembali pulang ke kampung 
kecil yang jadi tempat kelahiran kita. Hal 
terakhir yang mampu kuingat sebelum 
meninggalkan kampung ini, masih banyak 
bunga di pekarangan rumah tantemu yang 
rekah sempurna. Aku akan melihat krisan, 
mawar, bunga kertas, aneka anggrek, aneka 
perdu langka, dan tumbuhan khas pekarangan 
yang tak kutahu namanya. 

Dahulu, nenekmulah yang rajin menyirami 
tanaman-tanaman itu, sampai kakekmu 
meninggal dunia. Lalu nenekmu menjadi 
pikun dan hanya menghabiskan waktu duduk 
di depan teras seharian, menanti kakekmu 
pulang, yang tentu saja hal itu tidak akan 
pernah terjadi.

Tidak seperti nenekmu yang mati dengan 
tenang, kakekmu yang seorang priayi di 
kampung kecil ini sempat meninggalkan 
sejumlah tanda-tanda yang sempat kamu 
ceritakan kepadaku; sepuluh hari sebelum 
kematiannya, kakekmu membongkar habis 
isi lemari dan menyumbangkan seluruh 
buku dan pakaiannya pada tetangga. Setiap 
subuh kakekmu akan memanjatkan doa-doa 
dengan lantang. Aku kerap mendengar samar-
samar dari kamarku suara keras kakekmu 
kala bermunajat di sepuluh hari sebelum 
kematiannya. Ketika kutanya mengapa 
kakekmu melakukan itu, kamu katakan: 
Bahwa selalu ada pertarungan-pertarungan 
gaib, pertempuran roh-roh malam yang 
kakekmu saksikan sebelum fajar, maka 
kakekmu berdoa yang entah untuk apa. Kamu 
tahu cerita-cerita seperti itu sulit aku percaya, 
meskipun ketika kamu menceritakannya, raut 
wajahmu juga seperti tidak yakin.

Dari kematian orang-orang yang kamu 
cintai, kematian ayahmulah yang paling 
membuatmu merasa kehilangan dan bersedih. 
Kamu menangis sesugukan di kamarmu, 
menghindari orang-orang yang merapal doa-
doa di depan jasad ayahmu. Masih kuingat 
saat kamu memelukku sembari meratapi 
kematian ayahmu, air matamu bahkan 
membuat basah punggung bajuku. Setelah 
bertahun-tahun berpisah, kita bertemu lagi 
dalam suasana duka yang kupikir terasa 
tidak tepat.

Kakekmu telah tiada, disusul ayahmu, lalu 
kini nenekmu. Bersama dengan itu kuketahui 
ibumu pun telah menikah lagi. Sempat 
kekurangan biaya hidup, membuat ibumu 
menjual beberapa lahan tanah warisan 
sebelum akhirnya menemukan suami 
baru yang dia kenal dari Facebook. 
Ibumu pun melanjutkan hidup bersama 
suami barunya, sedangkan kamu 
memilih menghindar, pergi merantau 
demi mencari jalan hidupmu sendiri.

Tantemu memintaku  untuk 
membantumu mengangkut piring-
piring, gelas-gelas, dan segala perkakas 
dapur guna memindahkannya dari 
rumah lamamu ke rumahnya 
untuk keperluan tahlilan 
malam nanti. 

M e l i h a t m u ,  a k u 
tersenyum canggung. 
Tak  banyak  reaks i 
yang aku terima, selain 
kamu  yang  ha nya 
memandang ke arahku 
sekilas, lalu kembali 
sibuk menyiapkan 
p e r l e n g k a p a n 
tah l i l an .  Kupik i r 
wajar jika kamu masih 
menyimpan dendam, 
a tauakah amarah. 
Aku sadar, aku pernah 
bersalah.

Dalam perjalanan 
menuju rumah lamamu 
yang tak begitu jauh, kita tak bicara. Ini sesuatu 
yang berkebalikan jika mengingat betapa kita 
adalah dua manusia yang selalu ingin membahas 
banyak hal, tak pernah bisa diam lama.

Aku membuka kebisuan dengan 
menanyakan kabarmu, sebuah pertanyaan 
yang kusesali sebab sangat tidak kreatif alih-
alih tidak sensitif.

 “Beginilah aku sekarang.” Jawabmu.
Aku tak begitu mengerti saat kamu 

berkata ‘beginilah aku sekarang’, kalimat 
semacam itu dapat mencakup makna yang 
lebih luas dari strukturnya. Kalimatmu itu 
hanya mampu kuartikan sebagai kamu yang 
bertambah jangkung, tubuhmu lebih kurus 
dari beberapa tahun terakhir kita bertemu, 
sorot matamu kian kelam, jika aku diminta 
menelisik lebih dari hal-hal yang mampu 

kulihat sekarang, sesungguhnya aku tak lagi 
mampu. Benar-benar tak mampu.

Angin dingin berhembus saat kita 
tiba di depan rumah yang kamu 

tinggalkan—satu-satunya 
warisan dari ayahmu yang 
masih bertahan. Rumahmu 
kini tampak tidak terawat, 
ilalang tumbuh liar di 

halamannya. Dari dekat, 
rumahmu terlihat kusam 
dengan sebagian besar cat 

di dinding telah terkelupas. 
A k u  i s e n g 

menekan bel 
pintu yang 

s u d a h 
rusak, 

tak 

ada suara apa pun yang keluar, selain bunyi 
yang membuat gigiku ngilu dari engsel yang 
sudah berkarat dan ujung pintu yang berat 
bergesekan dengan lantai penuh debu.

A k u  p e n a s a r a n  m e n g a p a  k a m u 
membiarkan rumah ini kosong tidak terawat. 
Lalu kamu jawab dengan nada kecewa, 
bahwa kamu memang sempat berpikir ingin 
menyewakan rumah ini, lalu berubah pikiran 
dengan justru hendak menjualnya.

“Kamu tidak akan menyesal?” 
Kamu diam. 
“Maksudku, banyak kenangan tentang 

keluargamu di sini.”
Dan juga tentang kita.
Kamu berbalik ke arahku, mata kita 

bertemu, tapi kamu tidak menjawab sepatah 
katapun. Tergesa-gesa kamu memindahkan 

dandang, wajan, piring-piring dan gelas-
gelas ke dalam gerobak sorong yang kamu 
pinjam dari tetangga. Sibuk sendiri seolah 
tak memedulikanku. 

Aku perlahan menyusuri dalam ruangan 
rumah ini, berhenti di depan kamarmu. Saat 
aku masuk anehnya aromanya masih sama 
seperti bertahun-tahun lalu. Masih ada kasur 
yang sama. Lemari yang sama. Dinding 
yang sama, meski kini agak berdebu. Aku 
menghela napas sebab merasa agak pengap.

Kamu mestilah telah memindahkan semua 
buku-buku, kaset film koleksimu, dan foto-
foto lama ke tempat lain. Sawang-sawang dan 
jerebu menghiasi setiap sudut ruangan dan 
lubang angin. Kamarmu jadi terasa begitu 
kosong dan hampa. 

Aku terduduk di lantai dan merabai 
ranjangmu yang kini begitu dingin. Aku ingat, 
pernah ada dua orang yang menghabiskan 
banyak waktu bersama di ranjang ini; 
menonton film, mengerjakan tugas sekolah, 
membaca buku, lalu kadang-kadang jatuh 
tertidur bersama. Dua orang yang pernah 
berharap selamanya terjebak dan tak perlu 
keluar lagi.

Aku ingat
Kamu berjalan gusar ke arahku, tiba-tiba 

memelukku dengan cengkraman paling kuat. 
Pelukan itu persis ketika kamu menangis 
kala meratapi kematian ayahmu. Ketika 
aku hendak bangkit untuk segera beranjak, 
lirih suaramu melontarkan kalimat tanya: 
“Kenapa kamu tidak datang? Aku menunggu 
seharian hingga malam dan kehujanan.”

Lidahku membeku, menjadi dingin 
dan kelu. Pertanyaan itu menjadi satu hal 
yang tak mampu kuhadapi. Aku belum 
menyiapkan jawaban terbaik yang barangkali 
hanya akan terdengar sebagai pembenaran, 
penyangkalan, atau alasan-alasan yang 
nantinya hanya akan terdengar serupa 
pembelaan. Maka kuputuskan tak menjawab 
sepatah katapun, selain permintaan maaf 
yang mestilah menjemukan. 

Aku juga belum siap mendengar cerita 
tentang seseorang yang menanti teman 
lamanya dengan menghabiskan banyak 
waktu sia-sia di depan gedung sekolah hingga 
malam dan akhirnya kehujanan. 

Hari itu kamu masih harus menunggu 
ketika telah tiba di lokasi yang kita sepakati. 
Suasana libur panjang akhir tahun menjadikan 

sekolah tempat kita dulu pernah sama-sama 
menjadi murid di satu kelas yang sama mirip 
seperti kota mati, sunyi dan tak berkehidupan. 
Halaman tiap-tiap kelas dipenuhi daun-daun 
kuning yang mengering.

Ibuku besok akan menikah lagi. Sehari 
sebelum kita seharusnya bertemu, kamu 
mengirimkan kalimat itu lewat pesan ponsel 
untukku. 

Jadi apa yang akan kamu lakukan? Begitu 
aku membalas. 

Tidak tahu. Aku ingin lari, atau mati saja. 
Toh, aku sudah sebatang kara, sendirian dan 
menyedihkan. 

Aku meminta kamu untuk tak melakukan 
hal yang aneh-aneh. Maka kita membuat janji 
bertemu esok hari di gedung sekolah. Aku 
pernah merenungkan betapa ganjil lembar 
naskah hidup kita. Aku juga mengenang 
ketika dulu kamu dan aku pernah sama-sama 
membolos pelajaran olah raga di kelas praktik 
renang. Saling mencicipi asin darah satu 
sama lain saat kita berdua terjatuh sewaktu 
memanjat pohon mangga. Kedekatan dua 
sahabat berubah menjelma sesuatu yang tak 
bisa kita jabarkan, kedekatan itu menciptakan 
perasaan yang ganjil di antara kita, dan 
pengakuan bahwa kita saling menyukai untuk 
alasan yang muskil dipahami siapa pun.

Tepat di hari pernikahan ibumu, saat kamu 
menunggu kedatanganku hingga malam dan 
akhirnya kehujanan aku mengurungkan niatan 
mendatangimu untuk sebuah alasan yang 
tak perlu dipertanyakan atau diperebatkan 
lagi. Di ujung hari ketika janji bertemu itu 
berubah menjadi kebohongan paling pahit, 
kamu menyadari bahwa sejak awal segalanya 
hanyalah omong kosong.

Lalu apa yang mau kamu dengar dari cerita 
membosankan semacam itu? Selain jawaban 
terbaik yang barangkali hanya akan terdengar 
sebagai pembenaran, penyangkalan, atau 
alasan-alasan yang nantinya hanya akan 
menyakiti dirimu. Maka aku putuskan tak 
menjawab sepatah kata pun ketika kamu 
bertanya, selain melontarkan permintaan 
maaf yang mestilah terdengar menjemukan.

“Jangan pergi lagi. Aku merasa benar-
benar sendirian.” 

Suaramu serak menahan tangis, sementara 
aku menahan gugup dalam jantungku.

“Aku sungguh ingin mati saja sekarang.”
Dan kamu pun menangis. [*]

Penulis adalah Presiden Asosiasi Pemartabatan 
Bahasa Indonesia (APBI), peneliti, dan pemerhati 
UU Bahasa.
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Ikhsan Muhammad, lahir dan besar di Medan. Alumnus Sastra 
Indonesia, FIB, USU. Dia dapat dihubungi di akun instagramnya 
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Wahai Rakyat Palestina 
Pemilik luka dan derita
Tanahmu hangus porak poranda
Negerimu hancur tak tersisa

Hanya Allah yg punya kuasa
Ini adalah bagian dari sejarah dan cerita
Tentang sebuah negeri yg akan binasa
Karena tingkah pongah sok berkuasa

Akan tiba suatu masa
Yg hamba menjadi raja
Sekarang masih disiksa 
Esok akan memimpin dunia

Berbahagialah engkau insan manusia
Yg lahir dan hidup di bumi Palestina
Allah telah janjikan kemenangan yg nyata
Mati pun menjadi syuhada ahli surga 

Satu kata untukmu saudara
Teruslah berjuang meski habis tenaga
Karena janji Allah selalu nyata
Tak pernah ingkar apalagi dusta

Di awal maghrib, perempuan kecil itu bercerita lewat matanya
Ketika seorang wartawan bertanya apa yang ia lihat saat itu
Tajam penglihatannya dengan sorot mata penuh nanar
Banyak yang ingin dikatakan, lewat tatapnya semua tergambar jelas 
Taghrid, si gadis kecil dengan cerita masa lalu
Mulutnya kaku terdiam membisu
Padahal ia ingin mengatakan,
“Negeriku Palestina telah hancur”
“Rumahku poranda”, 
“Tempat bermain rusak”,  
“Dan ibuku telah meninggal”
Leluhur menangisi tanah kami yang bersimbah darah
Taghrid, bercerita di awal maghrib
Mata hatinya memandang jauh menggugah seisi dunia
Banyak yang ingin ia ungkapkan
Tentang langit-langit Palestina di setiap malamnya yang berhiaskan nyala bintang 
besi 
Tentang udara Palestina yang hitam oleh asap peperangan
Tentang mayat-mayat saudaranya yang berserakan di antara puing-puing bangunan
Tentang hari esok yang masih menjadi tanda tanya dalam benaknya
Matanya tajam penuh luka
Sesekali berkedip agar hilang rasa lelah pada tatapnya
Taghrid, gadis kecil
Bercerita lewat matanya bukan air matanya

Wajah pribumi kembali tenggelam saat mulai menapaki hari
Dan tanah-tanah ini meraung kesakitan menahan semburan air darah derita
Yang keluar tak terbendung setelah sekian lama teronrong
Terpancar menusuk dada kaum urban
Sakit … perih … dalam jiwa tanpa bisa terungkapkan

Kotaku … negeri semenjana telah hilang meninggalkan kami sendiri
Saat daun-daun mulai berguguran bersama harapan  yang kembali bertunas
Melahirkan bibit-bibit kebahagiaan
Kesepian dan lagu derita anak-anak malang hanyalah hiburan 
Kala tak satu pun pelita 
Mampu membendung ketersiksaan kami
Akan dingin, luka rintihan, dan wajah esok masih menjadi tanda Tanya

Kotaku … negeri semenjana itu telah hilang tergantikan oleh mimpi
Cinta mulai lahir dari Rahim-rahim manusia yang sudah dioperasi
Merubah bentuknya menjadi absurd dengan uang jutaan perak
Seperti jamur yang tumbuh di musim kemarau
Batang pohon kering pada tanah tandus yang pekak
Dan bias matahari di antara sela-sela ilalang
Ke mana cintaku?

Tuhan …di manakah kotaku yang berisi cinta-cinta dan kasih sayang?
Jangan Engkau buat kami kembali hidup dalam negeri mimpi yang tak pernah ada 
dalam logika
Mimpi kami tidak seperti itu
Jangan siksa kami dengan menciptakan kota di atas luberan banjir, luapan lumpur
Di bawah laut dan kota-kota yang tak bisa kami jangkau dengan berjalan kaki
Tuhan …kami sudah lelah
Setiap kata untaian doa kami kepada-Mu 
Seakan Kau balas dengan bencana 
Dan bencana-bencana itu seakan kembali 
Melahirkan negeri-negeri mimpi yang baru bagi kami
Rakyat kota semenjana 
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