
 

 

Di Dapur Ibu 
 

Di dalam dapur ibu 

Ada berjuta resep masakan cinta 

Ada aroma dan bau kasih sayang 

Dari racikan bumbu-bumbu rindu 

Juga ada doa-doa yang terhidang 

Dalam setiap rantang-rantang 

Yang ia disajikan 

 

Di dalam dapur ibu 

Ada kepulan asap-asap serupa restu 

Ada api sayang yang selalu menyala 

Yang dijadikan bekal bagi anak-anak 

Untuk menjaring mimpi di awal pagi 

 

Dari embus napas dan jari tangan ibu 

Terhidang menu masakan beraroma cinta 

Yang dihidupi dari balik pisau setia 

Merajam garang pagi, siang, sampai malam 

Walau kadang air mata datang menyapa 

 

Di dapur ibu 

Ada lidah yang bergoyang dalam menyatakan cinta 

Ada ulas senyum tulus ibu  

Saat usai menyajikan menu masakan baru 

Bagi anggota keluarga; suami, anak-anak, serta mertua 

Ada juga peluh ibu yang berjatuhan 

Dari sekujur badan 

Sebab mempertahankan kesetiaan 

Agar tembok rumah selalu kokoh 

Berhias tulus senyum kehangatan 

Dalam suasana rumah impian 

 

Bantul, 28 November 2022 

 

 



 

Jejak Bapak 
 

Bapak, setiap hari menapakan jejak 

Di hamparan sawah peninggalan simbah 

Meskipun hanya sepetak 

Tetapi mampu membuat kami bahagia 

Sebab dari keringatmu 

Lahirlah butiran-butiran beras 

Penyambung hidup agar tak redup 

 

Sawah yang hanya sepetak 

Adalah tempat bapak menanam mimpi 

Dengan membajak 

Lalu memupuk 

Serta mencabuti gulma 

Yang mengganggu tumbuh kembang harapan 

Mengikis arah masa depan 

 

Bapak, senyummu akan tersungging 

Bila melihat bulir-bulir padi mulai menguning 

Penanda perjuanganmu tak sia-sia 

Ada gurat-gurat bahagia 

Tercermin dari kerut keningmu yang makin menua 

 

Ayo lekas-lekas beranjak, Nak! 

Memanen padi yang mulai masak 

Jangan sampai keduluan burung pipit 

Yang semakin hari terhimpit 

Oleh perubahan musim hingga sulit bermukim 

Karena tangan-tangan tak takzim 

Kepada Tuhan pun zalim 

Sering abai melenyapkan takwa 

Tergerus oleh tawa-tawa fatamorgana dunia 

Yang menyilaukan mata 

 

Bantul, 12 November 2022 

 

 



Cianjur Siangitu 
 

Cianjur siang itu 

Tanahmu bergoyang 

Kami lari tunggang langgang 

Mencari tempat lapang 

Menghindar dari pohon tumbang  

Air mata pun menggenang 

Rumah dan gedung ambruk  

Suasana buruk 

Seketika hati terpuruk 

 

Cianjur siang itu 

Kabar duka terdengar dari berita 

Tanah retak, rumah rebah 

Air mata tumpah 

Ayah, ibu, dan simbah 

Mencium tanah 

Tak pandang usia 

Ini semua kehendak-Nya 

 

Jika semesta telah berkata 

Kita bisa tak apa-apa 

Rela tak rela kudu menerima 

Meski luka, meski derita menyapa 

Tetapi hanya tegar dan berdoa 

Yang jadi perantara jiwa 

Semoga tanaman padi tetap berisi 

Palawija, kedelai dan jagung 

Tetap aman di lumbung 

Agar hidup tetap berlanjut 

 

Bantul, 26 November 2022 
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Catatan 

 

Dalle Dalminto, atau sering menggunakan nama Dalle Doel, termasuk rajin 

menulis puisi. Sejumlah puisinya tergabung dalam berbagai antologi puisi bersama 

penyair lain di Indonesia. Dia menulis puisi berangkat dari hal yang dia kenal, atau 

setidaknya dialami, atau paling tidak dekat dengan kehidupannya. Dua puisinya 

yang ditayang ini, menyampaikan hal yang begitu dekat dengan kehidupannya, 

yakni orang tuanya, ibu dan bapaknya. Doel begitu mengenali keduanya, sangat 

dekat, bahkan tak bisa dipisahkannya seperti rumah dan dapur untuk ibunya, atau 

rumah dan sawah untuk ayahnya. Keduanya, bagi Dalle Dalminto, satu nafas 

kehidupan, tak terpisahkan, walau mungkin rumahnya berbeda, atau apapun 

istilahnya. Kenangan keduanya, tak bisa lepas dari ingatakan. Sajian masakan betapa 

nikmatnya, karena dimasak dengan resep cinta orang tua. Bagi Dalle, orangtuanya, 

adalah ‘jejak’ kehidupannya. Karena itu ia tak bisa melupakannya. 

Satu puisi yang lain, mengenai gempa bumi di Cianjur. Dari jauh, melalui 

berita media, Dalle tergerak, hatinya ikut merasa berduka, mungkin mengingatkan 

gempa di Bantul. Terhadap gempa di Cianjur, perhatian Dalle berupa puisi. Melalui 

puisinya, Dalle Dalminto ikut prihatin terhadap korban gempa bumi di Cianjur. 

Silahkan nikmati 3 puisi karya Dalle Dalminto. 
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