
 

Kepada Gynura 
 
Gynura procumbens 

Pada hijau baju dan wangi aromatis 

Yang merebak setiap tubuhmu tertoreh 

Dipercayakan harapan kesembuhan  beragam lara raga  

 

 

Tak terbilang khasiat empiris dan bukti ilmiah 

Menangkal demam, menjaga dayatahan 

Mengurangi kadar gula dan lemak darah 

Menormalkan tekanan darah hingga mengatasi kanker 

 

 

Lembar-lembar daun segar dan olahan 

Mengusada hingga berlanjut kehidupan 

Begitu luas spektrum khasiat dan kegunaan 

Hingga nama sambung nyawa layak disematkan  

 

Jakarta 30 September 2022 

 

Prahara Kanjuruhan 

 
Warta  membuka tabir pagi 

Miris! Jiwa teriris 

Ngilu! Dada dipukul 1000 palu 

Bola berujung prahara 

Pertandingan menyunggi tragedi 

Olah raga telah menjelma duka 

 

Akal waras terpasung amarah 

Jiwa massa mewabah begitu mudah 

Di mana diletakkan etika warisan leluhur 

Di mana disimpan nilai-nilai kemanusiaam 

Raga bergelimpangan nyawa  tiada 

 

Angka melawan nyawa 

Angka mengalahkan nyawa 

Hingga nyawa hilang sia-sia 

 

Jakarta, 3 Oktober 2022 
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Catatan 
 

Bagi Lies Wijayanti, pengalaman hidup memiliki momentum puitik, sehingga ia menuliskan 

dalam bentuk puisi. Dua puisi ini memperlihatkan hal itu. Keduanya berawal dari pengalaman 

yang berbeda. Puisi yang pertama, agaknya dia memiliki pengalaman langsung, atau setidaknya 

kesaksian dari orang lain, yang dijadikan sebagai pengalaman hidup. Puisi kedua, dia, agaknya, 

mengikuti hiruk pikuk berita peristiwa sepak bola di Malang, yang menelan banyak korban, dan 

Lies menangkap momentum puitik di sana.   

 

Menulis puisi memang bukan sekedar teknis, namun kalau secara teknis belum menguasai, 

puisinya terasa mentah. Sebaliknya, kalau secara teknis sudah dikuasi, tetapi tak ada’jiwanya’, 

puisinya akan terasa kering. Maka, keduanya harus saling mengisi dan menguatkan. 

Silahkan nikmati dua puisi Lies Wijayanti. 

 

 

 

 

 


