
 

Camar Yang Tersingkir 

 
 
Mungkin dulu kau bisa terbang 

oleh waktu yang kau genggam 

tak ada lagi kata menentang 

semua bisa kau atur 

 

Semua mimpi kau beli 

tanpa ragu harga tinggi 

meski mahal tanpa kau tawar 

menjadi nilai koleksi 

 

Perubahan di mulai oleh waktu 

tak lagi kau bisa ambisi 

mengusai hak dan milik 

oleh nafsu keserakahan  

 

Bagai camar yang tersingkir  

terlihat sosok wajah dusta 

dari para nelayan yang lugu 

yang hanya tau malam dan pagi 

 

Tak lagi terbang membiru 

Di atas penderitaan nurani 

tangisan ibu pertiwi  

pergi kau korupsi nepotisme  

 

Bagai camar hitam kehilangan  

arah dan tempat 

berputar mencari naungan  

agar bisa selamatkan hartamu 
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 Telaga Jiwa 

    
 
Aku masih di sini 

Di pelataran hati yang sunyi 

Meronce bunga-bunga hayalan 

Ditemani semilir angin malam 

 

Aku masih di sini 

Terpaku diputaran waktu 

Menghitung jejak langkah  



Yang kutapaki 

 

Kadang dosa berkalang noda 

Menuai lara di belantara duka 

Saat hasrat merajai nurani 

Menodai jiwa suci 

 

Kini akupun masih di sini 

Bersimpuh di atas sajadah lusuh 

Berharap air telaga jiwa  

Menjadi sebening embun pagi 

 

Meski semilir begitu indah 

Yang mampu cairkan dari 

Dingin malam bagai air 

Telaga jiwa yang tak terlupakan...  
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Catatan 

Yar, tampaknya risau setiap melihat perilaku korupsi. 

Orang yang memiliki posisi, seringkali tak tersentuh, seolah 

seperti seekor Camar. Tapi karena perilaku korupsinya, ia bukan 

lagi Camar, melainkan pesakitan, atau camar yang tersingkir. 

Yar, geram melihat korupsi yang tak habis2,  nepotisme terus 

melilit. Karena itu, ia ingin keduanya segera enyah. 

Disisi yang lain, Yar memerlukan keindahan alam, seolah 

seperti di tepi danau, agar jiwanya tenang diterpa semilir angn. 

Bagi Yar, alam yang bersih menyejukan dahaga jiwa. Karena itu, 

dia membayanagkan telaga ada di dalam jiwanya, atau jiwanya 

adalah telaga bagi orang lain, yang selalu  menyejukan bagi 

orang yang hadir. Yar, membayangkan dirinya setidaknya seperti 

itu. 

Silahkan nikmati dua puisi Yar November. 

 
Sugiarto, nama penanya Yar 

Sugiarto. Lahir di Temanggung 

04/11/ 73. Alamat  tempat tinggal 

Jln Pasar Minggu  Rt 07/01. 

Kembangan Selatan, Kembangan 

Jakarta Baratkodes pos 11610. 

Beberapa karyany terpublikasi  di 

antaranya:,Satra Kidung Semilir, 

Lorong Peradaban, SastraBuku 

Anak Bangsa, Radio Yu3fi  FM, 

Tembi Rumah Budaya, Portal 

Pinggir, Siber One. Com. 

Email         : yarnovember77@g

mail.com  WA 087782162210 

Telp. 081319085428 
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