
 

 

Suyitno Ethex 

 

Puisi Yang Kutulis 

 
Setiap puisi yang kutulis 

Tak ada barang simbolis 

Dari kenyataan yang praktis 

Dan gampang dianalis 

 

Setiap puisi yang kutulis 

Tak ada barang mewah melintas 

Apa adanya yang terlintas 

 

Aku tak pernah susah cari diksi 

Setiap kejadian yang terjadi 

Setiap peristiwa yang ada 

Adalah diksi yang bisa 

Dijaddikan puisi apa adanya 

 

Setiap puisi yang kutulis 

Dari apa yang ada 

Tak mengada ada 

 

Mjk, 29-3-2022 

 

 

Cara Melupakan Lapar 
 
Kubayangkan meja makan 

Penuh menu kesukaan 

Ada juga es degan 

 

Atau kubayangkan dirimu 

Wajahmu yang ayu 

Senyummu yang lugu 

Dan suka malu-malu 

Padahal mau 

 

Kubayangkan dirimu 

Duduk manja disampingku 

Bergelanyutan malu-malu 

Bahkan ragu-ragu 



 

Ah, andaikata 

Tak hanya kata semata 

Kau dan aku bisa berdua 

Di ruang dan waktu yang sama 

Mari kita bercinta 

 

Mjk, 28-4-2022 

 

 

Pantai Parangtritis 
 
Debur ombak mencium pantai 

Sore menjelang matahari sembunyi 

Ke pantai parangtritis menikmati 

Sebuah rahasia yang tersembunyi 

 

Pantai yang lekat dengan mitos 

Ratu kidul penguasa lain 

Percaya tak percaya adanya 

Tak usah diperdebatkan juga 

 

Sayup-sayup gemuruh ombak laut selatan 

Pantai parangtritis menyimpan kenangan 

Debur ombak saksi kesekian 

Di pantai parangkritis cinta berjalan 

 

Debur ombak mencium pantai 

Di atas pasir pantai 

Kisah cinta terukir sendiri 

 

Mjk, 28-4-2022 

 

Suyitno Ethex (Suyitno, S.Pd, M.Pd) karyanya berupa puisi, cerpen dan esai sudah dimuat 

di beberapa media massa, antara lain di Suara Karya, Republika, Sastra Sumbar, Media 

Indonesia dan lain-lain. Puisi-puisinya terkumpul di beberapa antologi puisi, antara lain 

Negeri Awan (2017), Festival Bangkalan (2017), Ruang Tak Lagi Ruang (2017),  Kesaksian 

Tiang Listrik (2018), Negeri Bahari (Negeri Poci 2018), Jejak Sajak Batu Runcing (2018), 

Sabda Alam (2019), Zamrud Khatulistiwa (2019), Membaca Hujan di Bulan Purnama 

(Tembi, 2019), Biografi Tepung (2021), PMK 8 (2021)  dan lain-lain. Juga dalam Antologi 

“Bersetubuh Dengan Waktu” (2014), “Dari Cinta Ke Negara” (2015), “Rasa Ku Rasa” 

(2016) dan Kumpulan Cerpen “Sepeda Pancal” (2016), “Gapura Menapak Jejak Mojopahit” 

(2018), “Pemulung Diksi” (2019), Lampiaskan Keinginan (2021). 

Bekerja di Wilayah Kerja Bidang Pendidikan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, dan  Dosen di 

Institut Agama Islam Uluwiyah. Aktif di Dewan Kesenian Kab. Mojokerto, sebagai Wakil 

Ketua, dan Penggiat Gerakan Puisi Menolak Korupsi (PMK). 



Alamat: Jln. S. Parman 18 Modopuro-Mojosari-Mojokerto 61382 Jawa Timur 

HP/WA : 0822 4520 1744 

Email: suyitethex@gmail.com  
 

 
 

 

 

 
Catatan 

 

Suyitno Ethex, tinggal di Mpjokerto. Biasa dipanggil Ethex. Produktif menulis puisi, dan 

sudah diterbitkan dalam bentuk buku, baik berupa antologi puisi bersama penyair Indonesia 

lainnya, ataupun buku tunggal karyanya sendiri. Penyair yang tak lepas dari rokok dan kopi 

ini, seringkali menulis puisi dari pengalaman hidupnya, Setiap saat, sepertinya dia selalu 

melihat momentum puitik, dan itu tak bisa disia-siakannya. Bahkan saat dia sedang menulis 

puisi, di sana ada momentum puitik yang ditangkapnya.  Tiga puisi karyanya ini 

menggambarkan soal itu. Menyangkut pengalaman yang ditemuinya, dan momentum puitik 

yang ditangkapnya dengan segera akan menjadi puisi. Puisinya bersahaja, persis seperti laku 

hidupnya. Agaknya, menulis puisi merupakan laku budaya yang dia ambil. Karena itu, tak 

bisa ditinggalkannya. Ditengah kesibukannya sebagai pengajar, dia bisa meluangkan waktu 

menulis puisi. 

Puisi2nya bisa dinikmati tanpa perlu mengernyitkan dahi, dan enak untuk dinikmati, seperti 

halnya Ethek, enak diajak berbincang sambil bercanda. Silahkan nikmati tiga puisinya sambil 

bercanda. 
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