
 

Renungan 1 
 
Jika engkau merasakan jenuh 

maka di klinik dan rumah sakit kebosanan telah menjadi peluh 

jika kau merasa seolah terpenjara 

bahkan di sana tak bisa beranjak terjepit ribuan nyawa 

 

Sudahlah 

hadapi ini semua penuh tabah 

bukan persoalan kalah atau mengalah 

bijak menilai satu musibah 

tentu hadirkan warna yang lebih indah 

 

Kalau terus menerus menatap ke atas 

mungkinkah bawah terlihat jelas? 

 

14 Juli 2021 

 

Renungan 2 
 
Setiap saat roda - roda melaju cepat 

jeritkan sirine sepanjang jalanan terlewat 

lembar daftar menggenggam sekarat 

ketika sengal semakin berat 

detak kian lambat 

maut seakan teramat dekat 

 

Masihkah membuta 

sedang belum lagi kering bunga - bunga di atas pusara 

mendekap sederet nisan bergurat nama 

 

15 Juli 2021 

 

 

 

 

 

Detik Pun Tetap Melaju 

 
Semenjak semesta dicipta 

malam sentiasa berselimut gulita 

tak akan pernah seorang pun tanyakan mengapa 

begitulah kehendak kuasa 



sebagaimana siang bermandi cahaya 

 

Cukupkan sedu tangis itu 

usaikan cemas gelisah cengkeram kalbu 

bukankah detik akan tetap melaju? 

 

Saat malam berujung 

rekah fajar sibak tabir selubung 

rumput perdu di mana bening embun bergelung 

berbingkai merdu kicauan burung 

bunga - bunga mekar merekah 

bangun dan bangkitlah 

karna hidup bukan hanya sekedar berpasrah 

 

16 Juli 2021 

 

BIODATA 

 

D' Eros Sudarjono, lahir di Jombang 1970. 

Jebolan Fak. Bahasa & Sastra Inggris, selain 

menulis puisi dan gurit juga melukis (sketsa). 

Puluhan karyanya sudah diterbitkan dalam 

beberapa antologi. Beberapa naskah juga pernah 

dimuat dalam beberapa media cetak dan 

elektronik. Akun medsos : Didik Eros Sudarjono 

(fb/ig) 

No WA : 085235688992 

 

 

 

 

 

 

Catatan 
 

 Menjalani kehidupan memang tidak selalu dalam suasana gempita, sesekali merenung, 

membuat jarak terhadap masalah, sekaligus upaya mengatasi kejenuhan. Begitulah Eros D 

Sudardjono dalam menjalani kehidupan. Ia tidak hanya menulis puisi, melainkan juga melukis. 

Kejenuhan yang dialami, bisa dialihkan dalam kerja kreatif. Renungan yang dia lakukan 

menghasilkan beberapa puisi, tiga di antaranya bisa anda baca disini. 

 Dalam renungannya, dia bukan hanya menghayati persoalan kehidupan, melainkan juga 

tertarik suasana malam, atau imajinasi bagaimana semesta dicipta.  Bagi Eros, kerja kreatif harus 

terus dilakukan, karena baginya ‘hidup bukan hanya sekedar berpasrah’. Maka, kerja keras dan 

kreatif tak bisa ditinggalkan. 

 Silahkan nikmati 3 puisi Eros D. Sudardjono. 


