
J O G G I N G

Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang 
sehat.  Ini adalah pepatah yang mujarap.  
Betapa pentingnya kesehatan bagi kita untuk 
menjaga bukan saja kesegaran fisik tetapi juga 
kegairahan dan kebugaran jiwa.  Meski sejak 
kecil sudah tahu anjuran itu tetapi selalu ada 
alasan bagi saya untuk tidak berolahraga.  

Beberapa waktu lalu 
setiap Sabtu pagi 
kegemaran bulutangkis 
menjadi menu utama 
yang tak terlewatkan.  
Namun sejak dua tahun 
belakangan tidak lagi 
saya lakukan.  Lapangan 
indoor bulutangkis telah 
menjelma gudang. 

Sebagai penggantinya 
saya melakukan jogging.  
Memang setiap waktu, termasuk Sabtu, ada saja 
yang harus dilakukan.  Jogging sekuat tenaga 
tidak dilewatkan. 

Olahraga jogging yang satu ini nampak 
bersahaja sekali. Hanya bermodal sepatu untuk 
lari. Selebihnya: imajinasi.  Mengapa begitu? 
Setiap kali saya jogging selalu saja pikiran 
melayang kemana-mana bahkan jauh 
meninggalkan Gunung Salak yang ada di depan 
saya. Membiarkan imajinasi menemukan ruang 
hidupnya yang amat luas.  Melepaskan mimpi-
mimpi dengan bebas.  Membayangkan dunia 
dan kehidupan yang baru.  Menemukan 
gagasan-gagasan yang liar seperti seekor 
cheetah yang berlari begitu kencang.  

Segala apa yang mampu dibayangkan, saya 
bayangkan pada saat jogging itu.  Termasuk juga 
memutar-mutar kembali langkah-langkah yang 
telah saya lalui dan merenungi jejak-jejak yang 
membekas.  

Pada saat jogging saya melakukan refleksi dari 
sebuah perjalanan hidup.  Dan mencoba 
mengurainya dan memungut, mengumpukan 
segenap percikan-percikan mutiara yang ada di 
sepanjang jalan yang telah saya lalui.

Ketika setiap hari, setiap saat, kita disibukkan 
oleh berbagai kegaduhan dan ajeg, seringkali 
tidak cukup waktu untuk membaca jejak kita.  
tak ada waktu untuk membayangkan dunia 
yang kita inginkan.  Pada saat jogging itu saya 
menemukan dunia yang memukau.  Dunia 

tempat saya bisa 
menciptakan masa 
depan yang lebih baik.

Saya melakukan jogging 
di sebelah rumah di 
sebuah areal kapling 
pemukiman yang 
kosong.  
Latarbelakangnya 
berbaris pegunungan 
Salak.  Udaranya segar 

dan sunyi.  Matahari 
leluasa menari-nari.  Angin begitu bebas 
memainkan daun-daun.  Suasana itu membantu 
membangun dunia mimpi.  Memicu pikiran 
bermain-main dengan beragam kemungkinan 
dan bayangan. 

Dalam sunyi selalu ada kawan membangun 
rumah mimpi.  Juga dalam jogging yang sunyi.
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