
 
 

Kepada  Angin 
 

Bahwa riak gelombang tercipta atas pertolongan angin 

Yang bersenyawa kepada setiap tetes air yang jatuh menitik 

Dengan menumpahkan hasrat yang tak terhenti walau sedetik 

 

Angin tak memilih kabar yang dibawa 

Yang kadangkala bertiup lalu dibelokkan dan kembali berhembus dari bibir dusta 

Dengan menyisipkan kesumat pada setiap kata 

 

Angin ada di setiap detak waktuku 

Selalu ada memelukku dengan kasih yang tak terhingga 

Memberiku rasa aman tanpa pernah kupinta 

 

                    Ngluwar 2 Oktober 2021 

 

Bila 

 
Bila aku keliru 

Memenggal diksi yang telah kau tetapkan 

 

Bila aku salah 

Menaruh jeda pada kata indah yang kau pilih 



 

Bila aku abai 

Membaca pesan yang dikirim dinihari 

 

Acap kali aku salah memahami 

Membiarkan titik dan koma  

hingga menjadikannya tanda tanya 

 

            Ngluwar 11 September 2021 

 

Lumpur  Di Sawah 

 
Bukan tentang gemercik air pancuran 

Biarkan ia mengalir jernih berkilauan 

Bukan pula tentang cerah langit biru  

Yang dipenuhi kidung merdu mendayu 

 

Hanya tentang genangan keruh nan basah 

Terhampar luas berpagar pematang sawah 

Ia rindu melumuri kaki petani 

Ia ingin digenggam lalu menetes di sela jemari 

 

                   Ngluwar 8 Oktober 2020 

 

 

Yuli Purwati , lahir di Magelang 8 Juli. Seorang istri dan ibu rumah tangga dari 2 anak 

perempuan. Sering mengalunkan puisi menjadi lagu, atau geguritan menjadi tembang. 

 

Catatan 

 

 

 Yuli Purwati, atau biasa dipanggil Yupi, tinggal di Ngluwar, Magelang. Sedang  

memulai menulis puisi. Kesungguhannya untuk terus menulis, dan tidak lelah, perlu untuk 

diapresiasi. Menulis puisi memang tidak untuk menjadi penyair, setidaknya menangkap 

momentum puitik yang ada disekitar kehidupannya, dan dituliskannya menjadi puisi. 

Momentum puitik itu bisa lewat begitu saja, kapan tak diraihnya. 

 Tiga puisi Yuli ini, sebut saja hasil dari memasang perangkap disekitar tempat 

tinggalnya, yang penuh tanaman dan pepohonan, dan juga tak jauh dari persawahan. Lintasan2 

yang lewat tidak dibiarkan menjadi gosip atau basa-basi belaka, melainkan ia format menjadi 

puisi. Memang belum begitu ketat dalam memilih kata, tetapi setidaknya upaya untuk menulis 

puisi tidak lelah terus dilakukan, dan harus terus dilakukan untuk bisa ‘menemukan’ puisi, dan 

jangan berhenti menulis jika sudah ‘bertemu’ puisi dalam berbagai formula. Karena puisi tidak 

untuk menjadi juara, melainkan terus menulis tiada jera. Setidaknya seperti kata Redra: “Dalam 

Ilmu surat tidak ada juara satu,  (hanya) dalam ilmu silat juara 2 sudah dikalahkan juara 1”. 


