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Puisi-puisi Kiki Sulistyo 

 

 

Bilah Bambu Pecah Seribu 

 

apabila dikenangkan rumpun dan kelam halimun 

jatuh hatinya pada bulan kembali berulang 

sebab sekarang telah terpisah batang jadi bilah 

saling lingkar dan silang sebagai keranjang atau pagar 

 

memang tinggal bulan, mata malam yang berlinang 

bisa bikin bulu-bulu halus di tubuhnya meremang 

suara kanak-kanak berlarian di petak halaman 

bagai detak tunas muda ketika mereka akur dekat telaga 

 

tak hendak ia kenang moyang yang pernah ditebang 

lalu diruncingkan bagai moncong binatang 

meski kerap ia dengar pekik serupa, bagaikan gema 

dari perang panjang yang tak pernah dimenangkan 

 

ia lebih senang membayangkan angin yang ringan 

apabila ada yang meraut dan menimbangnya dengan benang 

melayang di ketinggian, merasakan bulan begitu dekat 

meski di terang siang, bulan hanya bulatan sepucat mayat 

 

2013 

 

 

Halma 

 

tiga langkah dari sini ada tangga yang menunggu 

angka ganjil dari lemparan dadu 

kurang selangkah ular mata merah menjulurkan lidah 

lebih selangkah tangga lain melemparmu ke bawah 

 

di luar gelanggang bulan pucat-mayat mengapung bagai ganggang 

dan tangan juru lempar tak cukup pintar menyamarkan gemetar 

 

bukankah ini hanya mainan kanak yang belum paham watak bidak 

belum bijak membiarkannya jinak dan mahir mengelak 

meski sekali angka jatuh mesti patuh pada jumlah terjauh 

dan sejangkau bidang bagai ladang ranjau di musim perang 

 

sudah, rampungkan saja lemparan terakhir ini 



lalu kita runut muasal sual juga peruntungan 

seluruh nasib bisa jadi kasip atau tersalip kawan karib 

tinggal kita tinggalkan segalanya saat dadu berputar di udara 

 

2013 

 

 

Cantara 

 

kubayangkan jantung beliamu berdegup mengitari bintang-bintang 

saat subuh mulai surup dan bayang-bayang rumah rubuh di tanah 

ayahmu yang bertahan dari sedih, ibumu yang bermimpi malam telah bersih 

 

rahim adalah inti bumi 

ketika yang pergi sebenarnya kembali 

dan yang kembali tak bisa dimiliki lagi 

 

kubayangkan suatu ketika engkau melintas di antariksa 

sebagai ruh yang ringan dan jatuh di kejauhan 

engkau yang datang setelah kehilangan 

engkau yang pulang sebelum dilahirkan 

 

2013  

 

 

Getah Kayu Merah 

 

disadap dari musim sembab dari hutan tak bernama 

pada sebentang petang akan datang kawanan serangga 

membawa biji hujan dan duri bulan 

 

sekadar menakik lapis terluar batang bundar 

agar mengalir darah dari ulir liar tangan perambah 

ditadah ujung pilu jari yang rindu rumah 

rindu kebun, debur sumur dan lamun burung 

 

sebab yang terusir mesti mahir merawat ingat 

pada sekujur badan jalur jalan bakal dicatat 

dengan gurat getah dan asam keringat 

sampai pulang menjelma palung paling dalam 

 

kawanan serangga hinggap di batang-batang tua 

membuat pohon bagai digantungkan lampion 

hutan adalah rumah, langit sempurna merah 

sebelum datang rubah dan malam benar-benar rebah 

 

2013 

 

 

Rumah Perias Jenazah 



 

diberkatinya tubuh yang teduh 

pintu telah membuka ke arah luar: 

pelabuhan dan tebing bintang 

 

rumah ini semakin dingin saja 

setiap malam menyala lilin kebaktian 

 

bila datang si pembawa kabar 

dengan kakak tua di pundaknya 

pasar serentak sepi dari ujar 

orang-orang sontak membuat lingkar 

 

dari jauh selembar daun dihanyutkan udara 

seluruh kota bagai menolak cahaya 

dan hujan, ah, hujan bertalang-talang 

 

2013 

 

 

 

Kiki Sulistyo lahir di Kota Ampenan, Lombok, 16 Januari 1978. Mengurusi 

departemen sastra pada Komunitas Akarpohon, Mataram, Lombok. 
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Puisi-puisi Dea Anugrah 

 

 

Ad Ignorantiam 

 

Demi rasa pahit di mulut orang-orang saleh 

dan luka bakar yang tersembunyi 

di punggung tanganmu, 

jangan bangunkan diriku 

bila camar-camar masih beterbangan. 

Jangan bangunkan, sebelum kegelapan menjeratku 

dengan jala apinya yang tenang. 

 

Kelak jika saatnya tiba, mimpi-mimpi itu 

akan berjatuhan dengan sendirinya 

dari kelopak mataku, bagaikan serbuk halus 

yang luruh dari pohonan. 

 

Udara terlalu sesak, Ahmed, terlalu sesak 

dengan bau kapur barus ingatan 

dan amis khayal tentang hari depan,  

sedang jalan mana saja yang kutempuh 

tak pernah kehabisan persimpangan. 

Barangkali, ya, barangkali, 

setiap keping batu yang diratakan menjadi jalan 

memang tahu sebait pengasih, dan selebihnya: 

hasrat untuk menyesatkan. 

 

Dalam tidur yang hampir sama panjang 

dengan umur waktu, berkali-kali 

kusaksikan burung simurg naik ke langit 

dan ular-ular tanah—dengan racun ungu 

pada taringnya—merambati dinding parit. 

Adakah, adakah perbedaan keduanya  

di hadapan Awal dan Akhir? 

 

Di langit tak ada peradilan 

tak ada Langit dan orang tak diadili. 

 

Demi sengatan dingin yang ganjil ini 

serta bau hangus kayu 

yang tak terkebas dari gamismu, 

jangan bangunkan diriku 

bila mereka yang berumah masih akan kembali 



dan yang tiada berumah 

masih tidak kembali. 

 

 

 

Lamia 

 

Siapakah yang tak gemetar 

pada malam, bayangan gergasi 

yang sebentar 

membikin lamunan jadi pasi 

dan orang-orang yang terjaga 

hangus dalam kenangan sendiri-sendiri? 

 

Lamia, perempuan telanjang 

berkaki ular 

akan turun dari pundak sang gergasi 

menyiasati kabut, menjadikan setiap tidur 

asing bagi mimpi. 

 

Ketika keajaiban masih ada 

sebelum kita memerangi dewa-dewa 

dari puncak gunung dan perut lembah 

seseorang telah memarut kecantikannya 

karena cemburu. 

 

Maka Lamia pun meletakkan dendam 

di atas hatinya yang ganih 

bagai garam bagi luka yang pedih. 

 

Pada malam yang sebentar 

ketika impian hanya pasi, dan kenangan 

jadi api yang membakar, 

Lamia, perempuan telanjang 

berkaki ular 

akan bernyanyi: 

Siapakah, siapakah yang tak gemetar 

pada malam, pada gelap nasibnya sendiri... 

 

(2012) 

 

 

 

 

Sanur 

 

Hari telah malam 

tetapi mereka pernah juga di sana. 

Duduk berdiam-diaman 

di atas sebuah kursi—yang mestinya  



untuk selonjoran seorang diri.  

 

Gampang betul, pikir yang perempuan, 

mengenali bulan tembaga yang bersembunyi, 

atau liuk ombak yang menjompak. 

Tapi siapa benar mengerti 

makna detak jantungnya sendiri? 

 

Dan yang lelaki merunduk kembali. 

Tak jadi dia bertanya: 

adakah hantu-hantu belaka, cintaku, 

yang berumah di pohon besar itu? 

 

“Mestikah kita beranjak dari sini?” 

Tiba-tiba kedengaran suara, mungkin semacam 

gencatan senjata, atau nota damai 

buat sunyi yang telah jadi tikai. 

 

“Tidak. Kita hanya 

perlu berhenti,” sentak yang lain. 

 

“Bukan berhenti, katakanlah, 

manusia butuh waktu.” 

 

“Tapi apa yang waktu beri 

kecuali fantasi yang berubah jadi jeri?” 

 

“Hari depan belum juga kelihatan.” 

 

“Maka hari depan itu, cintaku, 

adalah jerit sedih camar putih 

yang selamanya tergulung angin 

di mulut karang.” 

 

(2011-2013) 

 

 

 

Di Gua Karang 

 

Lelaki renta dalam jubah mori itu 

belum ingin percaya pada penglihatannya. 

“Sesam, sesam,” ia bergumam 

dengan bibir kering, dalam nada jeri, 

entah untuk kali yang keberapa. 

 

Mata itu mata yang sedih 

dan ada yang melintas di sana: 

“Juga keledaiku?” 

(dua hari lalu ia bertanya, 



melempar protes ke arah wajah 

Arab Hitam yang menawarkan peta kepadanya). 

 

“Celakalah kedua tangan para peragu!” 

Si Arab menjerkah. 

Maka orang tua ceking itu pun kembali 

menghitung segala yang ia miliki— 

yang akan tidak ia miliki: 

seekor keledai putih, sebuah pelana, 

dan sebilah belati retak 

untuk mengguratkan apa saja 

yang masih dikenangnya 

pada pokok-pokok mahogani. 

 

Sesam, sesam. 

Seperti ada jurang yang tiba-tiba terbentang 

antara kedua tungkainya yang lunglai 

dengan gua karang di hadapannya. 

Mungkin ia putus asa. Atau sekadar 

merasa heran kepada hidup 

yang senantiasa mengajak berkelakar. 

 

Ia menunduk. Hatinya sakit 

dan ludah yang menggumpal 

dalam mulutnya terasa pahit. 

Seorang orang asing telah memiliki 

segala yang pernah kumiliki, 

mungkin itu yang ia pikirkan. Mungkin bukan. 

 

Atau mungkin ia justru takjub 

dan mulai percaya pada keajaiban kata-kata: 

“Di ujung rute ini, Saudara, akan kau temui 

sebenar-benarnya kebahagiaan.” 

Demikian Arab Hitam itu meyakinkannya. 

Dan ia tahu, tak pernah ada muslihat 

di antara mereka. 

 

“Sesam, sesam,” ucap 

lelaki tua dalam jubah mori itu, 

sekali lagi, sambil membalik badannya 

ke arah laut, ke arah maut, 

di mana semestinya 

tiap-tiap kegilaan dipulangkan. 

 

 

 

Dea Anugrah lahir di Pangkal Pinang, Pulau Bangka, 27 Juni 1991. Sedang belajar di 

Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada. Bergiat di Komunitas Rawa-rawa dan 

forum diskusi buku Daftar Pustaka. 

 



 

16 Juni 2013 
 

 

 

Puisi-puisi Giuseppe Ungaretti 

 

 

Aku Hidup 

(Vallonvello di Cima Quatro, 5 Agustus 1916) 

 

Seperti batu 

Monte San Michelle ini 

sedingin ini 

sekeras ini 

sekering ini 

sekeras kepala ini 

dengan sepenuh 

kesedihan ini 

 

Seperti batu ini 

yang tak tampak dariku 

menangis 

 

Maut 

kami dikorting 

kehidupan 

 

 

Menjemukan 

(Valloncella dell’Albero Isolato, 22 Agustus 1916) 

 

Tertahan di dua batu 

aku melemah 

di bawah 

keremangan kubah  

langit 

 

Kusutnya jalan setapak 

menjejali kebutaanku 

 

Di satu waktu 

aku tidak tahu 

meski 

kepergian langit 

yang memudar di malam hari 

itu hanya sebuah 

peristiwa biasa 

 



Dan di atas tanah Afrikaku 

yang tentram 

dengan nada arpeggio 

yang lenyap bersama udara 

telah aku perbaharui 

 

 

Malam Terang 

(Devetachi, 24 Agustus 1916) 

 

Kidung apa yang bangkit di malam hari 

untuk menenun 

kristal hati bergaung bersama 

bintang-bintang 

 

Pesta apa yang bangkit 

dari girangnya hati 

 

Aku adalah 

sekolam gulita 

 

Kini seperti bocah di puting susu 

aku menggigit 

jarak 

 

Kini aku mabuk bersama 

semesta 

 

 

 

Giuseppe Ungaretti (1888-1970) adalah penyair Italia. Puisi di atas dialihbahasakan 

oleh Eka Ugi Sutikno dari versi Inggris Patrick Creagh. 
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Puisi-puisi Mario F. Lawi 

 

 

Onytha, 1 

 

Aku pernah terbata mengucapkanmu sebelum menggigil di tengah guyuran hujan 

sambil berupaya menjaga air matamu yang santun. Mengibaratkanmu sebagai seorang 

bocah sepuluh tahun tak akan pernah mengganggu tidurmu yang keras kepala. Aku 

yang ingin terus memahamimu mesti belajar memindahkan angin yang telah terlanjur 

mengenakan bajunya pada lengan mungilmu. Di balik lekuk senyummu ada sebuah 

padang tempat puluhan ekor kuda berkejaran dan mengayunkan kaki mereka ke arah 

masa kecilmu yang bersahaja. 

 

Sesekali, aku ingin mengantarkanmu ke gereja sambil memunggungimu mengajarkan 

perang Daud melawan Golliat kepada murid-muridmu. Sebab keras kepala adalah juga 

milikmu—yang dengan gembira kau benturkan ke dasar hatiku. Kecapi yang 

kugantungkan di dahan gandarusa telah kau perbaiki. Dentingannya adalah mazmur 

yang membawa kita kembali ke sebuah padang. Tanpa domba atau serigala. Juga 

gembala yang bersedia berkorban demi kawanannya. Hanya kita, sepasang kambing 

yang kelak disingkirkan dari kelompok kanan, tapi begitu berbahagia menikmati sisi 

kiri yang luas dan lapang. 

 

Aku menjagamu, kini, dengan api yang membakar, dada yang menyala dan kepala yang 

penuh dengan minyak. Kau mengurapiku dengan doa. Aku mencium keningmu dengan 

rasa syukur tak terkira. Kita berjalan ke arah sungai yang mengalir, tempat madu dan 

susu tak lagi kita perlukan. Sebab aliran itu, sebagaimana kita percaya, kelak 

mengantarkan kita ke Kanaan; tempat kita dapat menangis sepuasnya setelah 

menghirup aroma matahari gurun yang asing. 

 

(Naimata, 2013) 

 

 

Onytha, 2 

 

Tubuhmu liuk-lekuk pasir yang senantiasa mengundang para nelayan menambatkan 

perahu. Kau mengikuti arah angin yang mencintai keterpisahan dan keluh-kesahmu. 

Para nakhoda bersyukur atas angin yang mengantarkan mereka ke tengah keluasanmu. 

Engkaulah dermaga, padang belantara sekaligus istirah yang menentramkan. Ombak 

dan buih berlalu dan membisikkan sabda paling biru ke balik telingamu. Dadamu 

adalah bidang paling rebah bagi segala siksa yang taksa. Kangen yang keterlaluan 

senantiasa berlabuh di kelembutanmu. Jejak kaki dan suara muara yang mencari 

sakristi kau biarkan lesap ke balik derammu yang paling redam. Derapmu senantiasa 

berkeredap sebagai sepatu hujan yang menemukan irama di atas kerasnya bentangan 



karang. Gigimu disentuh ciuman anggur Kana, sebelum menambatkan perahu yang 

penuh dengan tangkapan: perahuku yang menyusuri biru untuk sampai ke dekapanmu. 

 

(Naimata, 2013) 

 

 

Onytha, 3 

 

Aku pun terjaga setelah memimpikanmu. Seperti memasuki perahu Nuh ketika bumi 

sedang dibaptis, aku bersyukur atas segala keselamatan karena memilikimu. Bahkan 

meskipun kelak engkau menjelma hujan api dan aku hanya sesosok tiang garam yang 

diam di hadapan murkamu: semoga segala dendammu meredam di hadapan kakiku 

yang reda. Namun jika hatimu adalah biru yang luas dan dalam, maka akulah kereta 

Firaun yang dengan senang hati menenggelamkan diri. Seperti hewan kurban yang 

pasrah di hadapan pisau Tuan yang mengilat matanya. 

 

(Naimata, 2013) 

 

 

Tuan Padoa 

 

Kami hirup wangi dupa yang tak terdepa, Tuan, di ujung lesungmu.  

Sebuah pesta digelar ketika matahari yang harus berjalan belum  

Menyelesaikan pelajarannya merangkak. Wangi tubuhmu, Tuan, 

Telah tercium di pasar—panan sebuah Senin yang gagu. 

Nenek menikmatinya sebagaimana mengenang cerita kelahirannya 

Delapan puluh satu tahun yang lalu. Di bawah kelaga rai, Tuan, nenek 

Menghadirkan aroma laut—yang ia cintai asinnya sekaligus perihnya 

Ketika ditaburkan ke arah masa lalunya—dengan kalut ari matanya, 

Di antara dengung pedang kayu di pangkal tenun dan aroma tembakau 

Kakek yang menyeruak. Tercium lagi, Tuan, aroma yang sama, dari dalam 

Anyaman kedu’e yang bergemerincing di bawah kaki kami yang merah. 

 

Telah nenek taburkan semerbak bunga, Tuan, di atas selimut tenunnya, 

Ketika doa kepada Selatan sangat dibutuhkan untuk menegaskan 

Makna pembaptisan. Tanpa kitab suci kami dipersatukan, Tuan, 

Oleh genggaman tangan angin yang berputar mengelilingi rumah. 

Ke pucuk lontar, nenek mengawang bagaikan riwayat kilat berkelebat 

Demi menelusuri aroma yang sering kali meruap dari tubuh kakek. 

Kampung kami, Tuan, adalah tubuh kabut laut yang amat dicintai 

Perahu maut. Demi nenek yang mencintai kakek, Tuan, kembali 

Kami harus menjelma hembus angin yang menjiwai aromamu 

Melayarkan nenek ke arah kakek yang juga masih sangat mencintainya. 

 

(Naimata, 2013) 

 

 

Adventus 

 

Ia hapus percaya pada 



Sebuah janji yang tak kunjung ditepati. 

 

Pada Tuhan yang tak kunjung mengirimkan 

Bala bantuan, ia nyatakan permusuhan. 

 

Jika ada Injil yang diwartakan dalam perang, 

Akan ia hapus dengan peluru-peluru 

Dari dalam senapannya. 

 

Sebagaimana nenek moyangnya di Pniel, 

Ia percaya Tuhan butuh sebuah pertarungan yang adil. 

Tanpa bantuan para malaikat dan orang-orang kudus 

Atau kesedihan yang membuatnya nampak lebih manusiawi. 

 

* 

 

Dari Barat, matahari kian kusam. 

Kota ibarat tempayan susu yang jatuh dari atas meja. 

Di hadapannya, ia melihat ribuan Yakub 

Datang menyongsong Ishak mereka yang buta. 

 

Hatinya masih diremas oleh kesedihan. 

Larsa di kakinya kian terbeban pikiran: 

Doa-doa istri dan anak-anaknya enggan 

Menyelamatkannya di medan pertempuran. 

 

Seperti menyongsong kehidupan— 

Pada selongsong penghabisan— 

Ia temukan wajah Tuhan 

Di kota yang nyaris kosong akibat pertempuran. 

 

Ia hidupkan lagi wajah istri dan anak-anaknya 

Dengan rasa syukur tak terkira 

Pada nasibnya yang kain celaka. 

 

(Naimata, 2013) 

 

 

 

Mario F. Lawi dilahirkan di Kupang, Timor, 18 Februari 1991. Mahasiswa 

Komunikasi Antarbudaya Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana 

(Undana) Kupang. Giat di Komunitas Sastra Dusun Robamora. 
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Puisi-puisi Hasan Aspahani 

 

 

Tiga Cara Membuat Sajak dengan Dingin yang Kejam dan Hujan yang 

Parah 

 

1. JANGAN pernah menyatukan dia, dingin yang kejam itu dengan aku, hujan yang 

parah ini, dalam satu bait, kecuali kalau kau hanya membuat sajak satu bait. Memang, 

sulitlah memisahkan kami berdua, tapi itulah tantangan menyajakkan kami. 

 

2. JANGAN pernah menyebut dia, dingin yang kejam dan aku, hujan yang parah itu, 

dengan jelas. Samarkan kami berdua dengan sejumlah kata lain. Semakin samar, 

semakin baik, karena semakin mengancam kami: dingin dan hujan ini. 

 

3. SAJAK adalah panggung kosong, yang riuh lakon sampiran. Kami, dingin yang 

kejam dan hujan yang parah adalah pelakon utama yang hanya muncul pada puncak 

adegan yang tak pernah ada. Mendakilah terus dari bait ke bait. Kami akan 

menggelincirkan engkau! 

 

 

 

Beberapa Bait dari Beberapa Kata yang Berakhir dengan Huruf ‘M’ 

 

1. KITA  sepasang ombak, yang matang, bertembuk di pantai curam, dari tengah laut 

kita bertimpaan, selam-menyelam. Tiada yang ingin karam. 

 

2. KARANG itu, dulu, adalah aku, ombak yang tak ingin redam. Dan pantai itu, dulu, 

adalah engkau, badai yang tak ingin padam. Kini, kita damai, berdamai, tapi dendam, 

saling memendam. 

 

3. DI laut yang dalam, tahukah kita beda siang dan malam? Beda surut atau pasang? 

Gelap dan senyap, adalah tempat, dan alasan sembunyi yang lingkup lengkap. 

 

4. JIKA aku datang, mengejar engkau, aku adalah ombak yang mengetam jejakmu, 

melicinkan lagi pasir, dan pantai itu. Maka, engkau adalah hal yang tak tergapai. 

 

5. KALA kalam kelam, lidahku sehitam malam. Yang kuucapkan, kata yang tajam, 

melukai mulutku sendiri, semakin semak maki-maki. 

 

6. DI sinikah kita janji ketemu? Di muara muram ini? aku elu-elu dari hulu, kau jerat 

jerit elang laut itu. Di muara murung ini? 

 

7. DENGAN demam, tubuhku mengucap apa yang ia pendam. Mungkin, akhirnya, 

kami, aku dan tubuhku, rindu sekadar sekejap pejam. 



 

 

 

Lihat Kebunku Penuh dengan Luka 

 

APA warna sepi? Ia sembunyi dari tangkap mata, di lewat waktu, mekar jingga gerbera, 

kita menanamnya di tanah luka. 

 

APA aroma sepi? Darah yang tak menetes, getah yang tak mengalir dari luka tangkai 

gerbera, waktu kita memetiknya. 

 

APA rasa sepi? Daun jatuh tak terseduh, ia bayangkan yang larut di gelas kita, yang 

dulu tak sempat sampai ke kelopak gerbera. 

 

 

 

Satu-Satunya Alinea yang Bisa Kaubaca dari Sekian Alinea yang Ingin 

Kutulis 

 

SUDAH aku bersihkan gulma. Rasa liar yang menghama. Hatiku, bukan lagu huma. 

Sudah aku sisihkan batu. Melilip di gerutu mata garu. Aku tak bisa pergi dari situ, tapi 

tak lagi menunggu. Sudah aku mandikan, diri yang badan, dengan parah harapan, pada 

hujan masih membasahkan. 

 

 

 

Beberapa Aforisme  

 

1. KAU dinding kurambati. Tegak meninggi. Aku liana tak bersulur. Kita bicara dalam 

bahasa akar. Aku memucuk seulur-seulur. 

 

2. TANAM diri dalam sunyi, pada tanah meredam bunyi. Biarkan akar yang mencari, 

lalu nanti bunga yang bilang, kami telah temukan diri kami. 

 

3. AKU tunas kecil pada pohon besar-Mu. Tumbuh dengan air yang kau kirim dari 

akar-Mu. Ternaung di kerimbunan-Mu. Berdaun dengan kehijauan-Mu. 

 

4. KALAU kita bertemu nanti, kucapai pucuk-Mu tinggi, tak akan ada doa lagi. Aku 

telah berbatang di dinding-Mu. Daunku adalah daun-Mu! 

 

 

Hasan Aspahani lahir di Sei Raden, Kalimantan Timur, 1971. Kini menetap di 

Batam. Buku puisi terbarunya adalah Mahna Hauri (2012). 
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