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Bantar Kanal Timur 
 

simpankan jalan pulang lain 

sebentar lagi saja 

 

di bantar kanal timur, 

mendung berjaya 

cahaya terlipat 

langit berlentera redup  

 

daun pakis mengipas 

menyibak ruang 

sejengkal demi sejengkal 

di antara berdepa depa keladi  

 

adalah enggan yang turun 

menyibak jendela 

menyadari kesunyian 

dan waktu yang berlari 
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Pembual Kalut 
 



aku menelan tuba 

seakan mabuk anggur pilihan 

dan pahitnya masih kunikmati 

sebagai bagian yang kekal di lidahku  

 

aku serupa pembual mabuk 

mereka-reka suka di atas sepi yang kalut 

merajah pelupuk dengan mimpi tergegap sepasang taruk tumbuh di perihku 

 

: malam mendentingkan sunyi 

menjalar menikam cermin 

 

 

mungkin ini rindu 

untuk kau baca 

sebelum beribu puisi lain 

menelannya 

 

: malam, senja yang terkupas itu 

memagmakanmu dalam bara 

 

Semarang, 2021 

 

 

Masa Berkabung 

 
aku serupa tonggerek, riuh rendah membelah keheningan  

tak ada yang mengerti,  memilih bergeming 

selain bunyi sember yang memekak telinga  

 

aku serupa kodok, riuh rendah ketika malam 

tak mampu menghalau gelap, tak mengusir bayang 

selain tenggorokan pecah di isak paling parah  

 

sungguh, betapa begu kesedihan yang teronggok   

aku menangis di masa berkabungku  

tetapi siapakah aku yang berani mempertanyakanNya ? 

 

maka di bawah matahari  

biarlah segala masa bergulir 

sebab semangat yang patah mengeringkan tulang 

 

maka aku akan beria-ria dalam pengharapan yang baik  
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Yuliani Kumudaswari, pemuja ungu yang  jatuh cinta pada puisi sejak masa sekolah. Sejak 2016 

memotivasi diri menerbitkan satu  antologi tunggal puisi tiap tahun.   Antologi tunggal 100 Puisi 

Yuliani Kumudaswari (2016), Perempuan Bertatto Kura-kura (2017), Menyusuri Waktu (2018), 

Wajah Senja (2019), Kepada Paitua (2020), Kembang Belukar (2021). Tergabung juga dalam 

sejumlah antologi bersama puisi dan cerpen. Saat ini tinggal di Semarang bersama suami dan dua 

orang putri.  

 

Alamat email :  

kumudaswariyuliani@gmail.com  

 
Catatan 

 Yuliani Kumudaswari, perempuan penyair yang tinggal di Semarang, bisa dikatakan 

produktif menulis puisi, Setiap tahun, buku puisinya terbit, belum lagi puisi2nya diikutkan dalam 

antologi puisi bersama penyair lain dari berbagai kota.  

 Puisi2 Yuliani seringkali menjanjikan suasana, seperti sepi, riang, duka indahnya alam 

dan lainnya. Kalaupun dia menulis menyangkut kesedihan, seperti puisi berjudul ‘Masa  

Berkabung’ misalnya, rasa duka, sedih dibingkai suasana, sehingga dukanya terasa tak terlihat, 

meskipun dia menuliskan ‘kesedihan yang teronggok’ karena suasana alam membungkusnya, 

sehingga kesedihan tidak meremas hatinya. 

 Atau, ketika ia berbicara mengenai pembual, dipadukan dengan kata rindu dan kata 

suasana sejenis, sehingga pembual yang dia maksud, memiliki arti berbeda dari kata pembual, 

yang mungkin dimengerti orang lain. 

 Puisi yang menyajikan suasana, hampir-hampir tak melepaskan kata yang berkaitan 

dengan alam, atau menunjuk suasana waktu, seperti malam, gelap dan seterusnya. 

 Silahkan menikmati puisi2 karya Yuliani Kumudaswari. 
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