
 

 

Buka Buku 
 

Buka buku baru baru 

Biru, baca buru buru 

Boro boro bisa bantu 

Bisu basa basi buntu 

 

Buka buku baru baru 

Bisa bisa bantai baku 

Bingkai bait bagai bukit 

Beta bantu boleh bangkit 

 

Baru baru buka buku 

Buka buku baru baru 
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Sepatu Unta 
 
Sepatuku bernama Unta 

Warnanya senada Sahara 

Katanya sih dari kulit rusa 

Peduli amat yang penting kusuka 

Bau Unta seperti masa lalu 

Memang sedikit sendu 

Mungkin ulah sang waktu 

Tak sempat aku merawatmu 

 

Unta selalu menemani 

Kemana pun menuju 

Siang terik, hujan deras 

Tak pernah menolak diajak bergegas 

Walau belakangan aku mulai cemas 

 

Unta tiba-tiba menganga 

Saat banjir dekat Stasiun Kota 

Tamat riwayat unta merana 

Tercekat aku menghiba 

 

Melangkah terbata-bata 

Gundah berkaca-kaca 

Dan tiba saatnya 

Kuucapkan sayonara.. 
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Ritual Pagi 

 
Kopi kuseduh 

Bunyi air melenguh 

Geliat butiran meluluh 

mengudara asa 

mengepulkan atma 

aroma bertamasya 

menuju gerbang pagi 

tak lagi terkunci 

 

Nanar terjaga 

pagi buta tak bertelinga 

mengendus cerita 

menyentuh karsa 

menoreh pena 

mengecap semesta 

Kutulis, kubaca 

Saat siang datang 

Saat malam menjelang 

 

Pagi tak boleh alpa 

tetaplah terjaga 

Karena esok, dimulai saat ini juga 

 

Bintaro, 16/10/2021 

 

 

 

 

Donny E. Saputra menekuni dunia kantoran di 

sebuah perusahaan e-commerce di Jakarta, 

setelah selama kurang lebih 15 tahun malang 
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memainkan gitar dalam sejumlah band: Anima 
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session guitarist untuk beberapa vokalis 
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Maudy Ayunda. Permainan gitarnya dapat 

dinikmati di beberapa album:  Gemini, dan 

Tuna (Sherina), single Demi Kamu Dan Aku 

(Sherina x Afgan), dan Apakah Ku Jatuh Cinta (Sherina x Vidi Aldiano). Bersama group Duo 

DoA, memusikalisasi dua puisi Lies Wijayanti SW, yaitu Kangen, dan Desember 79 (2014). 

Karya puisi Donny tertuang dalam buku, Saujana (Raya Kultura 2014) dan Resonansi Tiga 

Hati (Grasindo 2016). Salah satu puisinya, Wajah Transportasi Kita (2018), telah 

dimusikalisasi oleh group musik Katapel. 



 

 

Catatan 

 Seringkali, kapan membaca puisi, terpaku pada tema-tema yang, seolah besar, dan jauh 

tak terjangkau. Puisi, seolah selalu (harus) transenden, tak boleh tampil remeh. Karena puisi 

dianggap sesuatu  yang serius. Puisi tak harus selalu seperti itu, ia boleh tampil secara jenaka, 

‘seperti sepatu unta, warnanya senada sahara, tapi  dari kulit rusa. Yang jenaka bisa  

‘mengejutkan’ sekaligus  tidak kehilangan makna. Tiga puisi Donny, yang lebih akrab dengan 

musik ini, hadir secara jenaka, dan menyegarkan. Seolah hanya main-main, dan puisi seringkali 

hanya main-main, bukan selalu sebagai doa. Puisi adalah satu suasana akrab dan membuat 

orang nyaman membacanya, tidak merasa diasingkan oleh puisi. Tiga puisi Donny seperti itu, 

mengajak pembacanya dalam suasana akrab sambil bercanda. Sesuatu yang sehari-hari, namun 

sering menemukan hal yang mengejutkan: ‘karena esok dimulai saat ini juga’. 

 Silahkan menikmati tiga puisi Donny. 


