
KUMPULAN PUISI 

Karya SRI MULYANI (Pengawas SMP) 

 

IBU 

Kau selalu direlungku 

mesti telah menemu jalan 

dikeabadian 

ditidur panjangmu 

 

Ibu, ingin ku bercerita 

walau mimpi sambangi tidurku 

 

Ibu, benar ujarmu 

: 'bahwa tak mudah jadi seorang ibu' 

mesti menimba ilmu 

terus dan terus 

dihadang deras hujan 

ditiup angin 

 

Bu, kini cucu cucu disampingku  

mereka hibur sedihku 

tak kenali waktu 

dimasa letih juga lesuku 

 

Ibu, doa doa melayang padamu 

terima kasih untuk semua bekal 

: menjadi ibu panutan bagi anak anakku        

 *Bdg, 2012 

  



puisi 2: 

Lembaran Lama 

 

rela tak rela tak 

ku berkecamuk di lembaran lama 

yang ingin kulupa 

namun ingin kukenang indah warna 

untuk bersemayam di dada 

 

 

puisi 3: 

Tilam Biru 

 

bungkusan rapi 

kasur, bantal, guling 

tempat rebah segala penat 

tempat teduh dari bising, 

dari gundah sekitar 

 

tilam biru 

kau bersetia menanti 

menghantar mimpi mimpi 

dicerah esok 

      *Bdg, 2006 

 

 

  



puisi 4: 

Anaknya Anakku 

 

binar mata 

ikal rambut 

manis senyum 

begitu lucu 

 

merdu tangis 

lugu celoteh 

manja rengekan 

" eyang cucu  eyang cucu" 

 

gelayut pintamu lah 

selalu kutunggu 

dari bentang jarak 

pada sisi sisinya 

kupendam rindu 

sua ke sua menjelang 

    * Bdg, Sept 2010 

puisi 5: 

TEKAD 

 

penatku letihku 

jalan larianku 

sunyiku 

menghampiri tempat ilmu 

dengan niat suci 

akan insan mandiri 

 

tak' kan kuingkar 

tekad tertanam 

teguh langkah 

sampaikan amanahNYA 

 

walau beberapa mereka tak pedulikan 

walau banyak mereka 

tak hiraukan 

    *Bdg, 2017 



puisi 6: 

SEPI 

 

tak ada kata 

tak ada suara 

hanya mata berkaca kaca 

memanjati doa 

setapak setapak 

mohon ampunanNYA 

 

tak ada kata 

tak ada suara 

hanya detak menitik  

didetik detik masa 

     *Bdg, 2017 

 

puisi 7: 

Tak Kusangka, Tak Kuduga  /1 

 

tak kusangka  

tak kuduga 

ini semua nyata 

kupikir impian,jauh 

dari pandangan mata 

 

tak kusangka 

tak kuduga 

bisa kuraih mimpi itu 

dengan doa doa 

dari peluh 

 

rintangan telah 

tak kusangka  

tak kuduga 

sudah tiba waktu 

untuk yakin dan percaya 

aku bisa 

     *Bdg, Juni 2016 

 



Puisi 8 

Tak Kusangka Tak Kuduga  / 2 

 

bila tiba saatnya 

kehendakku diberikanNYA 

Maha Kuasa, Engkau 

 

tak kusangka 

tak kuduga 

tibalah 

dari penantian lama 

hingga kini 

kita bersama 

 

 

puisi 9: 

Karawang 

 

Karawang, 

kota panas kegersang 

gersang kelengang 

tenang kukenang 

hingga 

ramai kucapai 

kota kurindu 

sayup yang kuyup 

kini 

degup menangkup 

rentang benderang 

      * Krw, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puisi 10 

KURMA 

 

apa itu?? 

Tanya adikku ...sore itu....... 

Aku diam membisu  

Tak kuhiraukan tanyanya padaku 

 

Apa itu? 

Coklat kehitaman dalam tasku 

Ku mau itu ...... 

dia terus meminta padaku..... 

Tapi aku tetap diam membisu... 

Karena kutahu dia masih rasakan sakitnya itu 

 

 

Aku mau kurma itu...aku mau kurma itu.... 

Pintanya padaku... 

Aku masih tetap diam membisu 

Karena aku takut bila kuberikan tambah rasakan sakitnya itu 

 

Maafkan aku adikku 

Kata Kurma itulah  

Selalu terngiang ditelingaku 

Menjadi penyesalanku 

 

Kenapa tak kuberikan saat itu 

Pada adikku yang memelas memintaku  

Andai kutahu .... 

saat itu permintaan terakhirmu.. .. adikku 

Kan kuberikan  sebanyak kau mau 

Maafkan aku adikku 

Tak ada maksud hatiku  

Untuk menyakitimu..... 

 

Bandung Juli 2018 


