
 

Ibu dan Perigi 

 
Ibu pergi, dalam gelap subuh  

yang masih berkabut 

Menjingkat kakinya, 

agar seisi rumah tak mendengar 

Membawa perigi, 

harta yang paling berharga 

 

Ibu pergi, hendak mengisi perigi 

Dengan air mata kasih, 

yang terasa dari tiap tegukan kami 

Perigi yang putih 

menampung seluruh kasihnya  

dengan segala doa di dalamnya 

 

Ibu pergi, 

membawa perigi  

yang menjadi bagian dari urat nadi 

Perigi pecah, 

air mata tumpah 

Kasih ibu tetaplah nyala 
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Jembatan 

 
Seribu kali kami bilang dan tulis surat padamu, 

bahwa jembatan di ujung desa ambrol tak menyisakan apapun. 

Ratusan kali kami datang ke gedung mewah mu, 

bahwa kami ingin suara kami benar-benar di dengar. 

Kalian memang pendengar yang baik, 

namun juga pendengkur sejati. 

Mampu mendengar dengan jeli, 

meski mikropon kalian bikin mati. 

 

Anak-anak sekolah itu tak bisa menanti, 

bahwa harapan dan cita-cita mereka tergantung  

pada jembatan di ujung desa kami. 

Seandainya saja kalian tak sibuk mengisi kekosongan perut sendiri, 



dan mengumpulkan pundi-pundi 

Atau jika kalian baru saja terima gaji, 

lalu melesat berangkat ke luar negri 

Atau pamer status sosial di media massa,  

dengan jumlah harta yang tak bertepi 

Mungkin telinga dan hati kalian tak jauh kemana-mana, 

demi sekedar datang dan melihat keadaan kami  

dengan mata kepala kalian sendiri. 

 

Janji itu laiknya jembatan, 

yang membubuhkan pengabdian dan membentangkan 

harapan. 

Janji bukan sebentuk omong kosong belaka, 

sebab tatkala kau menyanggupinya, maka nikmat kasih pada 

sesama tak kan pudar hingga akhir masa 
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Catatan 

 Seni rupa dan puisi, agaknya bagi Peni tak bisa 

ditinggalkan. Dia rajin berkarya dua jenis seni yang berbeda. 

Pernah bersama teman2 perupa perempuan menerbitkan buku 

puisi sekaligus membuat seni rupa, dan diterbitkan dalam satu 

buku, sekalian pameran bersama atas karya2 seni rupanya. 

lahir di Sidoarjo, 2 

Februari 1977, tinggal  

di Surabaya.Pernah 

pameran bersama di 

Surabaya. Pernah 

mengurusi galeri 

Dimensi di Surabaya 

(2010 - 2014). Aktif 

mengajar privat. Aktif di 

kegiatan literasi dan 

komunitas sastra.  

Puisinya, di antaranya 

ada di didalam buku 

‘Puisi Rupa, Rupa Puisi’. 

 

PENI CITRANI 
PUSPANING 



 Dua puisi Peni ini mengambil tema berbeda, Puisi pertama, Peni yang merasa dekat 

dengan ibunya, tak akan pernah lupa atas kasih yang diberikan oleh ibunya. Perigi yang selalu 

dibawa ibunya berisi air kasih, dan setiap kali dituangkan untuk anaknya, dan Peni sungguh 

terkesan soal itu. Peni merasakan, walau ‘air mata’ ibunya ‘tumpah, tetapi ‘kasih’ yang 

dimilikinya ‘tetap menyala’. 

 Puisi yang satunya, Peni melihat persoalan sosial, mungkin di lingkungannya, di mana 

‘jembatan di ujung desa ambrol’, tetapi tak kunjung diperbaiki, sehingga mengganggu 

kehidupan masyarakat setempat. Segala cara  untuk memberi informasi kepada yang memiliki 

kekuasaan dan tanggung jawab, tetapi tidak pernah ada perhatian, Tapi tak ada upaya untuk 

melihat dengan ‘kepala sendiri’. 

 Meski puisi berjudul ‘Jembatan’ terlihat marah, tetapi tidak ada kesan ngamuk dan 

mencaci secara kasar. Anggap saja, puisi itu sebagai keluh kesah Peni terhadap persoalan sosial 

yang dia lihat, dan mungkin juga dia alami. 

 Silahkan nikmati dua puisi itu, dan untuk Peni, jangan lelah menulis puisi serta banyak 

membaca agar pilihan katanya berkembang. 

 

 

 


