
 

Gedhek Yang Rapuh 

 
bayangku bayangmu 

bersetubuh 

di sebuah WC yang mampat 

tak ada airnya 

 

hidungku hidungmu 

berpagut mesra 

bersandar gedhek yang rapuh 

tak ada penyangga 

 

kok ndilalah aman-aman saja 

tidak seperti plembungan 

gampang njedot 

 

begitulah kita 

tak pernah takut 

kepada isi kepala 

 

Bogor, 22 Agustus 2021 

 

 

Sendang Sempit 
 

selesai mandi junub 

tengah malam 

mungkin tadi itu 

kuntilanak atau apa 

 

tak jelas benar 

rambutnya yang panjang 

terbuat dari serabut jagung 

atau tali rapia 

 

hore tak ada corona 

aku masih bisa mencium 

bau terasi di sana 

 

di sendang sempit itu 

aku masih bisa bernapas 

banyak oksigen di sana 

 

Bogor, 23 Agustus 2021 

 

 

 



GerongYang Menggerong 
 

mestinya gerong itu 

hanya pelengkap tembang 

tapi kok sekarang 

lebih hebat dari dalang 

 

niyaga dan sinden bungkam 

tatkala gerong mengubah irama 

patet manyura jadi patet barang 

dalangnya diam saja 

 

memang, tanpa tukang gerong 

kelenengan jadi hambar 

seperti bacem tanpa ketumbar 

 

tapi bagaimana kalau gerong 

sudah anarkis merongrong 

tembang yang dinyanyikan 

 

Bogor, 23 Agustus 2021 

 

 

 
 

arlin Dinamikanto, lahir di Yogyakarta yang hingga menjelang uzurnya terus 

mengembara. Di usianya yang sangat muda belajar menulis puisi kepada mendiang 

Soewarno Pragolapati. Setelah berkiprah di dunia aktivis dan jurnalis serta mencari 

uang lewat jasa ghost writer, pada 2010 hingga sekarang kembali rajin menulis puisi. Selain 

ikut dalam beberapa antologi bersama, kini sudah menerbitkan dua Antologi tunggal, Yang 

Terasing dan Mampus (2018) serta Menyapa Cinta (2020). 

 

M 



Catatan 

 

Marlin Dinamikanto, belakangan kembali aktif menulis puisi. Sebetulmya, dia tenggelam di 

dunia aktivis bersama dengan para aktivis lainnya di masa orde baru. Seolah kepenyairannya 

dia sembunyikan, atau memang tidak mau menunjukkan diri sebagai penyair  di antara para 

aktivis. Sisa sebagai seorang aktivis, sepenuhnya tidak hilang dalam puisi2nya. Seringkali ia 

tidak terlalu bahagia, jika puisinya disebut sebagai kritik sosial, tetapi dia akan merasa senang, 

jika puisinya disebut sebagai bentuk lain dari sindiran. Tiga puisi Marlin ini mengandung 

sindiran, sebagaimana sindiran tidak memiliki pretensi meonohok, tetapi memiliki suasana 

menggelikan, sehingga siapa yang membaca sindirannya bisa ikut tertawa. Ia tidak hanya 

menyindir pemerintah atau orang mapan lainnya, tetapi juga menyindir dirinya sendiri, 

menyindir hidupnya sendiri. Karena itu, puisi Marlin enak dan lucu dinikmati. 

 


