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Seruan menggema
Kabar merdeka hingga penjuru dunia
Namun, tak banyak menuai makna
Derita masih tetap ada

Perjuangan tiada henti
Harus dijaga sampai akhir hayat nanti
Benarkah sudah merdeka?
Adil dan makmur masih belum dirasa

Puluhan tahun kokoh berdiri
Liputan upacara tak pernah terlewati
Sementara kebebasan selalu dijeruji
Bagaimanakah merdeka yang sejati?

Opini dalam suara
Berperilaku tetapi tak berdaya
Merdeka?
Mungkin hanya dalam berita

Sendangagung, Juli 2022

MERDEKA
DALAM BERITA

PUISI

Oleh 
Mutiara
El-Hikmah

Oleh
Endah Nur

ILUSTRASI

ZINE VOLUME 15.0       -01



BERANI BERAPI,
SUCI BERHATI

Oleh
Dyah Erpiana

ILUSTRASI

       Terkunci rapat, terjebak dalam hitamnya pandanganku kini. Aku tak
merasakan sentuhan apapun. Berdiam dan sesak dalam kesendirian.
Namun, aku sadar bahwa diri ini memang membutuhkan sebilah
penegak agar penglihatanku melanglang bebas. 

      Aku berterima kasih pada seseorang.  Pintu kebebasanku bergan-
tung padanya. Rentangku akan terbuka lebar. Ia membawaku menuju
sebuah mimbar, di tengah jalan aku melihat sebuah televisi sedang
menyala. Langkahnya berhenti, ia seolah mengerti bahwa aku juga
ingin menyaksikannya lekat-lekat. 

     Layar itu menampilkan sebuah film, pojoknya tertulis, ‘Tanah Surga
Katanya,’ yang kutahu itu adalah judul fimnya. Aku melihat cerminan
diriku dalam layar itu dengan rupa mengerikan. Aku sangat diagungkan
di negaraku. Sebaliknya, film itu menunjukkan, di negara lain aku
hanyalah kain lusuh yang digunakan untuk menggendong sebuah
keranjang buah.
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      Diriku diterbangkan, siap mendekap awan layaknya dua insan yang
lama merindu. Pemandangan indah ini akan aku kenang selamanya.
Anak-anak kecil tertawa gembira. Aku turut menikmati semua
rangkaian acaranya, lomba makan kerupuk, gobak sodor, balap karung,
memecahkan balon dengan mata tertutup, memasukkan paku dalam
botol, tarik tambang, juga panjat pinang. Malam menghampiri, seluruh
warga berkumpul menggelar syukuran untuk tanah air. Kubiarkan diriku
bermandikan kebahagiaan menyaksikan mereka memperingati
kelahiranku. 

      Aku berada di antara tiga sukma, yang dengan kesiapan matang
hendak mengibarkanku dengan sempurna. Secara resmi, upacara itu
hampir serentak berjalan di sepanjang Nusantara. Dengan hormat
mereka menghadapku. Lagu Indonesia Raya menggema dengan sakral
di sepanjang tanah Indonesia. Tujuh belas, Agustus. Mari kita rayakan
kemerdekaan dengan suka cita, berbagi kebahagiaan, dan saling
merengkuh menyatukan perbedaan. 
     
        ltulah aku, sang merah. Tak akan kubiarkan  siapapun memadam-
kan api yang telah membara dalam tubuhku.  Putih nan suci
melengkapi jiwa merahku yang pemberani. Aku seorang bendera
merah putih, memiliki keberanian dengan sukma putih bersih yang
selalu siap membawa nama Indonesia.    
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Kita di sini akan selalu disini
di atas tanah air yang kaya ini
di bawah langit yang megah ini
di dalam bangsa yang merdeka ini
dan akan selalu di sini

Kita di sini dan akan selalu di sini
Berkorban untuk negeri ini
Bertaruh nyawa sekuat tenaga
Untuk keadilan yang sesungguhnya

Kita telah dibutakan
Dibutakan oleh kenikmatan
Sungguh miris tapi itulah adanya
dan akan begitu seterusnya
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Tonggak yang kini terlihat lusuh 
Pondasi keadilan mulai rapuh
Bangunan yang kokoh itupun telah jatuh
yang tersisa hanya jiwa yang tak kunjung
sembuh

Kuatkan hati tinggikan iman
Bulatkan tekad di dalam insan
Goyahkan segala bentuk keegoisan
Teguhkanlah segala cita dan harapan

Berharap tidak akan terjadi lagi
Tapi tidak mungkin untuk saat ini
Hanya ada satu kata untuk saat ini
Yaitu kata berani



MERDEKA?
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Setahun lalu
Aku berjalan mundur
Menyapa yang telah gugur
Barangkali kabar merdeka
Terlambat datang,
atau tewas di tengah jalan

Besar hati
Aku berkisah pasal pertiwi
Yang kini ditanami baja besi
Demi kelangsungan bangsa,
dan kokohnya sebuah puja
Indonesia merdeka

Senyap
Aku tersentak, gagap
Yang telah gugur menggugat
Perut pertiwi selalu dikeruk
Namun, bangsa ini masih tertunduk.
Merdeka apanya, nduk?
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