PENCARIAN IDE
“Menulislah setiap saat, setiap waktu, tulis apa saja yang
kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu pikirkan, yang
kamu rasakan, suatu saat karakter tulisan kita akan terbentuk
dengan sendirinya”. Begitu nasehat seorang teman ketika saya
bertanya tentang tips menulis yang baik. Kumpulan puisi saya
dalam buku ini bukanlah tulisan yang baik ataupun terbaik tapi
beginilah mungkin cara saya untuk selalu memperbaiki tulisan
dan menemukan karakter tulisan saya, dengan cara ini tulisan
saya akan dilihat, dibaca dan dikritik banyak orang dan
dengan cara inilah saya akan terus belajar.
Adapun ide tulisan puisi saya tidak selalu berdasarkan apa
yang saya alami, tapi juga berasal dari hayalan yang saya
bangun sendiri, jadi tidak harus jatuh cinta dulu untuk
menuliskan puisi cinta, tak harus putus cinta dulu untuk
menuliskan puisi patah hati, cukup membayangkan, membuat
dunia kita sendiri dan tuliskan, begitulah cara saya.
Mari berkarya.

Dhani

Mencari inspirasi itu bisa dengan berbagai cara.
Saya menyukai kata-kata yang indah dan bernuansa sendu,
dan mengkoleksinya dalam buku khusus. Ya, saya mengkoleksi
kata-kata yang saya suka. Dari kata selaksa sampai kata
dongeng. Dari kata bintang sampai kata seruak.
Kemudian jika saya mendapatkan rangsang rasa, saya
merangkai kata2 itu menjadi suatu kalimat. Dan, tadaaaa,
jadilah puisi.
Jadi, menurut saya, mencari inspirasi adalah, menulis kata
yang kita suka dan merangkainya menjadi kalimat bermakna
J

Fatwaningrum

-KATA PERTAMASapa hatiku
Melukis kisah diantara taburan kosa kata cinta,
Merengkuh harap berbatas selaksa rindu mengangkasa,
Bilangan hati yang teraba
Sejernih embun coba kurasa
mendayu sendu lembut bercerita,
Pelan terdengar mengetuk pintu bahasa,
Menyapa santun dibalik rangkaian aksara,
Sekelebat rindu menyapa,
Kabarkan kisah Arjuna dan Sinta,
Indahnya merangkai sunyi menjadi kata,
Bak Langit senja warna dunia
temaramnya memanjakan mata,
Berbalas puisi diam seindah pesona tinta melukis kata
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Saya awali puisi ini dengan puisi “Sapa Hatiku”…karena puisipuisi yang saya hadirkan disini semuanya akan bernuansa hati,
rasa dan cinta, kerinduan dan semua tentang bahasa hati
yang sebagiannya mampu saya bahasakan dengan merangkai
kosa-kata yang ada dan menuliskannya disini.
Saya tak berharap ada kosa kata lain yang bisa
menggambarkan keindahan-keindahan hati yang sedang
dirasakan, biarlah yang tak mampu terbahasakan dengan kosa
kata dan aksara serta angka-angka, tersimpan dan biarlah
tetap indah.

BUKAN AKU
Pikiranku adalah puisi
yang tak bisa terbeli
dengan 1000 galleon sekalipun
Otakku adalah puisi
yang tak dapat diubah
dengan 1000 doktrin sekalipun
Gerakku adalah puisi
yang meninggalkan jejak 1000 sajak
dengan ketidakpastiannya
Perasaanku adalah puisi
yang berucap 1000 kata
bermakna kasih sayang dan cinta.
Dan,
Hatiku adalah penyair
yang menulis pada pikiran
yang menyimpan pada otak
yang melakukan dengan gerak
dan yang menyampaikan dengan perasaan

Namun,
aku masih tetap bukanlah penyair
ataupun puisi yang dibuatnya
aku hanyalah seorang aku
yang dipengaruhi
oleh sedikit keindahan:
Puisi.

Fatwaningrum
21 Februari 2002
Di “bukan aku” ini, amat jelas yang ingin saya eksplor: kata
puisi
Kata dasar yang membuat saya mabuk kepayang dan
membuat saya mengkoleksi berbagai kata
Semoga akan selalu begitu J

