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Lembar jurnal

Siluet ufuk

Pagi kelana

Jika manusia laksana pohon

Fatamorgana dalam kolam api

Mati jiwa

Pagi

Siang

Sore

Malam

Persimpangan

Prosa mendung sore

Kata diantara kita

Khatulistiwa

Keringat dalam sujung hari

Karena

Cerita surga dan neraka

Moksa

Bukan keluarga cemara

Pergi

Segi empat dan bujur sangkar
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Sembilu sendu

Surga alam bawah sadar

Kau adalah engkau

Pesan masa depan

Gadis kecil

Bias

Candradimuka

Awal

Terisak risau

Cinta dan hati

Marabahaya

Doa dalam dosa

Prosa tuhan

Anak desa

Diam

Oh, tuhan

Candu racun

Rima nada

Sendiri pilu

Wanitaku

Tak lagi

Ketakutan sabtu malam
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Pinta

Sang ilusi

Bukan cinta biasa

Susu coklat yang kau damba

Pasti

Menulis

Coretan untuk sebuah pertanyaan

Antara aku, kau dan dia
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Oleh: Banu Kurniawan

“ Pagi selalu menjadi awal bagi semua insan,
termasuk untuk memulai sebuah pekerjaan, sebuah

rutinitas yang tidak semua orang bisa merasakan
kenikmatan. Maka siluet ufuk memulainya dengan

sebuah kata pengantar”

SILUET UFUK
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Terpapar cahaya merah

Menelisik mata terpancar kunang-kunang

Menyelinap di balik dingin selimut tebal

Samar-samar memaksa mengajak siaga

Raungan kenari kuning merengek menggoda

Selaras dengan tumpukan angka di samudera otak kanan

Kuterhasut kemudian segera tersadarkan

Merajut asa mimpi berkepanjangan

Gerombolan penyamun kolam menertawakan

Menyamakan hidupnya dengan apa yang tengah
kulakukan

Berkutat dengan segi empat dan bujur sangkar

Demi bualan mimpi yang tak pernah terealisasikan
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Oleh: Banu Kurniawan

“ Sesuatu yang tidak berasal dari hati akan cenderung
cepat merasa mati, begitu pula dengan pekerjaan yang

sejatinya untuk menghidupi. Ia bagaikan penyiksaan
sepanjang hari hanya karena ia tidak menikmati”

PAGI KELANA
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Terkesiap menanggung jenuh

Rintihan pagi meraung-raung menerka indera

Balada romansa mimpi sejiwa merekatkan tubuh di pangkuan
tuan kelana

Embun pagi melumuri kesadaran diri

Jalan melingkar dengan pemandangan segi empat, kubosan

Berjalan setapak tak kuat berlari menerjang pekan

Jika bukan karena kewajibanku menuhankan Tuhan

Aku lebih memilih lelap dalam angan-angan

Tak kuasa kuterikat menyisir rambut panjang agar lebih
terhormat

Berpantofel mendendangkan syair pengalih ilusi
berkepanjangan

Haruskan hariku terpendam mati terlawan arus urbanisasi

Yang mendewakan dunia, bertuhan pada materi yang tak selalu
membuat kita menjadi diri sendiri
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“ Manusia adalah makhluk yang sangat kompleks, rumit,
dan susah ditebak. Lantas bagaimana jika ia adalah
sebuah pohon yang sejatinya adalah makhluk yang

sangat bertolak belakang dengan sifat manusia”

JIKA MANUSIA LAKSANA

POHON
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Jika manusia laksana pohon,

Ia akan tetap merunduk tanpa menebar kesombongan,

Mengenyam yang diberi tanpa rakus mencari.

Jika manusia laksana pohon,

Ia akan tumbuh mandiri tanpa pernah menjatuhkan
siapapun secara pribadi.

Jika manusia laksana pohon,

Ia akan tetap hijau walaupun gerusan nasib ikut meracau.


