
 

Cermin 

 
Rekat di dinding, cermin tua 

Pantulkan guratan usia di raut muka 

Duka menyelinap di paras menua 

Sekejap, terkuak luka lama  

 

Menyimak bayangan di cermin tua  

Lekuk keriput berhias perak mahkota  

Sesaat memasir perih, menyesak rasa  

Tapi tak sudi melarut dalam nelangsa 

 

Kendati usang, cermin tetap setia 

Jujur bertutur apa adanya 

Tentang bayang-bayang apa saja 

Tentang siapa jua yang berkaca 

 

Dititi hari dalam senyap nan lengang  

Bersama cermin yang kian mengusang  

Ditapaki jalanan terjal menantang 

Dalam sahaja dan hati lapang 
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Maman Ungu dan Meniran 

 
Maman ungu dan meniran 

Terserak bebas di antara bebatuan 

Menyemut tetumbuhan itu meliar  

Bagai permadani menghampar  

 

Maman ungu dan meniran 

Guyub, rukun berdampingan 

Tumbuh di tanah miskin hara 

Berkembang dalam bahagia 

 

Kedua tumbuhan itu gulma 

Merebak di kebun dan persawahan  

Meski pengganggu manfaat disunggi  

Berkhasiat sebagai usada alami  

 

Sayur bumbu rempah daun maman ungu  

Tangkal darah tinggi picu tenaga baru  

Rebusan sekujur meniran utuh 

Tingkatkan daya tahan tubuh 
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Karang Kitri  
 
Pekarangan itu berada di gang sepi 

Dalam rumah kuna menghijau asri 

Buah, sayur mayur dan tanaman obat 

Rimpang dinaungi pepohonan lebat 

 

Bambu-bambu berjajar sebagai pagar alam 

Di kaki bambu ikan berlompatan dalam kolam 

Dari kebun sendiri tercukupi pangan harian  

Pun laris diborong oleh tetangga  kiri kanan  

 

Limpahan hasil panen beraneka rupa 

Mampu menopang berbagai biaya  

Sungguh pekarangan itu, kini 

Telah menjelma karang kitri 
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Lies Wijayanti SW lahir di Kudus 17 April, kini 

menetap di Jakarta. Kumpulan puisi yang ditulis 

tahun 1989-2012 tertuang dalam Mozaik (Indie 

Book Corner, 2014). Turut serta dalam  penulisan 

beberapa buku fiksi: antologi cerpen Bianglala 

(Carangbook, 2010), buku-buku puisi terbitan Raya 

Kultura Press : Saujana (2014), Gita Negara Bumi 

Ilir (2014), Perjalanan (2015). Bersama dua 

kawannya ia menulis Resonansi Tiga Hati 

(Grasindo, 2016). Lies menyertakan masing-masing 

lima puisi, dalam buku Mata Air Hujan di Bulan 

Purnama (2020), Hujan Pertama di Bulan 

Purnama (2021) dan tiga puisi dalam 121 

Purnama, memperingati satu dasawarsa Sastra 

Bulan Purnama (2021). Ketiga buku diterbitkan oleh 

Tonggak Pustaka bekerjasama dengan Tembi 

Rumah Budaya. Beberapa karya yang telah 

dimusikalisasi: Kangen dan Desember 79 (Duo-

DoA, 2014); Merindu, Aku Adalah Puisi, Kepada 

Bumi Renta dan Sayap-sayap Kecil (Katapel, 

2018); Angsa Putih Edelweiss Putih Aku Rindu (Rio Rizuma, 2019) dan Rupasampat 

Wahyabiantara (Aldy Erlangga, 2019).  

 

Catatan 

 

Tanaman dan pekarangan, tampaknya menjadi perhatian Lies Wijayanti. Mungkin karena 

dia perempuan, dan suka merawat tanaman, mungkin juga pekarangan tempat tinggalnya ada 

banyak tanaman, sehingga saban hari ia bisa merawat tanaman, atau di kebun lain, kapan dia 

bepergian, hampir-hampir tak bisa dilepaskan, selalu menyentuh tanaman. Bukan hanya sekedar 

tanaman untuk keindahan, seperti tanaman bunga-bunga, tetapi juga tanaman jenis lain, yang bisa 

digunkan  untuk obat, dan bisa untuk kelengkapan memasak. Momentum puitik di pekarangan 

atau di kebun, tidak dibiarkan lepas oleh Lies. Begitulah, menulis puisi memang perlu dimulai dari 

sesuatu yang dikenali, sehingga mengenali banyak hal dari ‘sesuatu’ yang dikenali itu.  

Melalui tanaman, Lies Wijayanti agaknya ingin bercerita perihal kehidupan, dan kehidupan 

tak bisa dilepaskan dari masa lalu, sekaligus harapan, yakni masa depan. Di bilik di mana dia 

tinggal, mungkin ada cermin yang sudah tua. Dari cermin itu,  dia bukan hanya melihati hari ini, 

setidaknya apa yang (sedang) dilihat dalam cermin, tetapi juga  melihat masa lalu, sekaligus 

memiliki harapan. Menjalani kehidupan, bagi Lies diperlukan kejujuran, setidaknya seperti 

cermin, yang kata Lies tidak pernah bohong: ‘jujur bertutur apa adanya’. 

Menulis puisi, memang perlu jeli dalam pemilihan kata, hal ini perlu diperhatikan oleh Lies 

Wijayanti. 

Silahkan menikmati 3 puisi karya Lies Wijayanti.  



 


