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Puisi M Aan Mansyur 

 

 

Sejam Sebelum Matahari Tak Jadi Tenggelam 

 

 

(1) 

 

perih paling sulit untuk kucintai adalah perihal yang paling kau cintai. aku ingin kau 

membuat tantangan bagiku. mencintaimu, umpama. ciri-ciri perempuan yang kucari-

cari adalah yang gampang berduka. kau tidak tahu berhenti tertawa. hidup bukan 

lelucon—atau jantung lelucon adalah kantung air mata. 

 

langit sore sedang tidak indah. dia senang berawan akhir-akhir ini. tetapi ketika aku 

melihat keluar, wajahku terasa jauh lebih muda. di kaca jendela, samar kulihat diriku 

sebagai anak langit tua itu. dulu, aku merasa anak matahari, tetapi langit lebih mudah 

menerima kekuranganku. 

 

* 

 

pukul 5:17 sore. aku tidak yakin pada segala sesuatu—kecuali yang memar dalam puisi 

ini. dan rasa antara manis dan pahit kopi yang tinggal sepah. 

 

aku menginginkan gelas ketiga. puisi baru separuh. 

 

puisi ini kutulis untuk teman-temanku. aku ingin merasuk dan merasakan dada 

mereka yang belum kutemui. kau juga belum pernah bertemu mereka. aku tidak tahu 

sedalam apa kebohongan di mata mereka—barangkali tidak lebih dalam dari milikmu. 

 

di internet, bahkan orang yang sangat jauh dapat menyakiti kita. aku suka mereka 

menyakitiku dari kejauhan. aku menjadi lebih mencintai diriku dan hal-hal yang sering 

kuanggap rapuh. 

 

besok hari rabu. jika ini hari terakhirku, rabu akan menjadi hari favoritku. 

 

* 

 

aku sering seperti ini. gelisah dan tidak tahu harus melakukan apa pun. hanya duduk 

dan mendadak puisi jatuh cinta kepada kesunyian di telingaku yang sudah lama ingin 

bicara kepada kau atau siapa saja. 

 

puisi adalah pasangan bercinta yang kasar—kadang seperti perkelahian yang 

menggairahkan. kata-kata yang kau baca cuma percik-percik darah. 

 



* 

 

setelah gelas ketiga, kupikir sebaiknya aku melakukan satu hal gila. keluar dari kafe ini 

dan menabrakkan diri ke kepala truk. aku ingin melihat bagaimana puisi memungut 

tubuhku—dan aku tertawa membacanya di koran besok pagi. 

 

aku membayangkan kau tertawa pada hari rabu. kau menertawai seseorang yang 

bersedih karena kau tidak berhasil membuat tantangan untuknya. aku ingin datang 

kepadamu sebagai lelucon yang lebih besar daripada hidupmu. 

 

 

(2) 

 

pukul 5:30. rasanya seperti pagi—dan aku baru saja bangun dari mimpi buruk. jalanan 

di luar kafe adalah mimpi buruk yang lain. kadang aku berdoa kau tidak sedang berada 

di sana, terjebak bunyi klakson dan debu. 

 

lebih baik kau berbaring di tempat tidur menertawai dirimu sendiri atau siapa saja 

yang gagal mencintaimu. atau menyerah kepada mimpi manis tentang seseorang dari 

masa lalu. 

 

masa lalu hanya indah bagi orang-orang yang tidak menyentuhkan kakinya pada masa 

kini. 

 

 

(3) 

 

matahari membuat orang mengurus hal-hal tertentu di dalam ruangan. mengurus uang 

negara dan selingkuh, misalnya. tetapi tidak ada matahari sore ini. dia takut tenggelam 

dan tidak bisa terbit pada hari rabu. 

 

kafe ini dipenuhi lagu yang menghancurkan dirinya sendiri. sementara puisi ini adalah 

jalan-jalan baru di tengah hutan. kata-kata adalah pepohonan yang bertumbangan. 

 

kau dengar derak mereka? seperti dada teman-temanku yang jauh. 

 

* 

 

ada kalanya puisi seperti cinta. tidak tahu di mana harus berhenti. 

 

 

(4) 

 

pelayan kafe mengamati langit dari jendela yang lain. barangkali dia saudara 

kembarku. saudara adalah puisi yang selalu lupa dituliskan. puisi tidak tahu tinggal di 

rumah. sering pura-pura jadi pengembara. 

 

aku ingin melupakanmu—dan mencari tahi lalat ibuku di wajah pelayan kafe itu. 

 



tangannya menyalakan lampu seperti kesepian yang datang dari masa lampau. aku 

ingin dia memadamkannya. lampu tidak perlu menyala sebelum betul-betul gelap. kita 

mesti memberi kesempatan kepada bayangan untuk bertukar dengan tubuh lain. 

 

* 

 

setiap hari adalah kekasih yang gagal mengucapkan selamat tinggal. kadang-kadang 

kau yang harus tega mengecupkan selamat jalan. dia barangkali sudah terlalu sakit 

untuk pergi—seperti matahari yang takut tenggelam hari ini. 

 

 

2013 

 

 

 

M Aan Mansyur tinggal di Makassar dan bekerja di Komunitas Ininnawa. Kumpulan 

puisinya, antara lain, Aku Hendak Pindah Rumah (2008) dan Tokoh-tokoh yang 

Melawan Kita dalam Satu Cerita (2012). 

 

 

  



 

21 Juli 2013 
 

 

 

Puisi-puisi Alizar Tanjung 

 

 

Kembang Tali Sepatu 

 

pada perjalanan seperempat menuju lorong 

di jantungmu, sebelum sampai 

aku telah berhenti. 

 

putus tali sepatu ini, 

kembang berurai benangnya, 

apakah karena pendakian 

tidak pernah sampai, 

atau karena detak jantung 

berdetak di luar kebiasaan. 

 

kira-kira tiga per empat lagi perjalanan ini 

kenapa kembang bunga 

yang tumbuh dari serpihan benang, 

memusar, menjerat, 

di nadi-nadi menuju jantungmu. 

 

(padang, 2013) 

 

 

Rumah Orang Mudiak 

 

kau orang mudiak, aku tahu benar itu, penanam cabai 

di tanah kubang, aku hafal benar bau tubuhmu. 

 

aku orang hilir, tahu benar jalan ke sana, jelas benar 

jejak kerikil di telapak kakiku, antara rumput sarut 

dan rumput gajah, aku tanam tubuhku. 

 

ada angin mudiak, aku tahu benar itu berarak ke hilir, 

menelusuri tebing tubuhmu, seperti angin hilir 

berara ke mudiak membawa kain panjang. 

 

di hilir kusimpan angin darimu, di mudiak kau simpan 

kain panjangku, panjang tak menutup badan, 

tak terbungkus tubuhmu, tapi tak apa, ada aku datang 

ke mudiak, apa kabar Mai. 

 

(rumahkayu, 2013) 



 

 

Percakapan Angin dan Jendela 

 

angin bertemu ke jendela dengan tangan besar dan kasar, 

ia tampar jendela, berdentang daun jendela kayu ke kusen. 

berbalik jendela menampar angin, angin dan jendela berulang 

saling tampar. angin dan jendela sama-sama tertawa. 

lucunya pertemanan ini, pikir mereka. 

air mata angin dan jendela tumpah karena tertawa. 

 

“seberapa lama lagi kau setia menamparku,” ujar angin 

sembari meringankan sakit di pipinya. 

“selama perantau itu mengunci pintu dari luar.” jendela 

memandang dirinya: papan, balok tipis melintang, paku, 

gorden tua. “selama kau mencumbuku sehabis panas dan  

hujan,” goda jendela mengedipkan mata. 

 

diri jendela perlahan luntur, dia mencium bibir angin, 

melepaskan hasrat bertemu, membiarkan daun di halaman 

jatuh menimpa mereka, jatuh ke tanah, lebur. 

 

(rumahkayu, 2013) 

 

 

Buluh Pencongkel Gigi 

 

dia seiris badan buluh, dipisah dari bilah, diraut tajam mata 

pisau, terbentuk dia, runcing ujung dan pangkal, halus tubuh  

padanya, 

rupanya membentuk si berguna harus meraut tubuh sendiri, 

ia sadari itu. 

 

di meja makan ia ditaruh, ditating bersama piring, garpu, 

sendok, gelas, serbet, berlagak dia sebagai si berguna, 

tidak tahu dia arti si pencongkel gigi, 

diambil jempol dan telunjuk dari meja, tak peduli ujung dan 

pangkal mengorek sisa di sela tulang gigi, tumpu ujung dan pangkal, 

tukang makan pergi, dia dibuang begitu saja dalam kebasuh, 

air kebasuh dibuang ke comberan di got depan kedai nasi 

orang padang. 

 

(rumahkayu, 2012) 

 

 

Mata Cangkul Menyusup ke Pangkal 

 

aku melihat sendiri kayu itu diraut jadi tangkai cangkul, 

bertemu mata kapak, mata pisau, batu asahan, pedih air, 

yang diraut terbuang sudah, tinggal tangkai telanjang, 



diasap, dikering, dipasang di punggung besi cangkul, 

dipasak kayu kecil biar pas masuknya dengan rasa sakit 

dipalu batu. 

 

cangkul ini cangkul orang sini yang diasah dari tumpul 

menjadi tajam, seperti menajamkan hidup sendiri 

dengan panas, hujan, dingin, nyeri tulang malam hari. 

kami cangkul tanah, urat kayu, batu terselubung, 

masa depan yang abu-abu di balik masa lalu yang ditimbun 

kenangan garis perih telapak dan telapak tangan. 

 

aku melihat sendiri mata cangkul ini kembali tumpul, 

bertemu batu, serupa tumpul hari depan yang menimbun 

kepala kami yang sesak, anak-anak yang katanya susah 

mendapatkan tangkai cangkul yang bagus, tangkai pena 

katanya tidak pas, kami asah kembali mata cangkul 

yang tumpul, tapi perlahan mata cangkul itu menyusup 

ke pangkal, hilang dan habis. 

 

(saranggagak, 2013) 

 

 

Jarimu Manis 

 

jarimu manis, apa yang kau ikatkan? 

bentuknya cincin bermata limau manis, 

kadang-kadang lebih mirip mata kucing, 

dipikir-pikir mirip pula 

lumut merah. 

 

limau manis berpituah 

semakin cerah rona engkau, 

mata kucing berpituah makin jelas gelap ini, 

tapi ini si mata kucing buatan, 

serupa perkiraan ini lumut merah. 

 

tapi aku tulang dan daging 

ditautkan kau pada sakit daging dan tulangku. 

 

(padang, 2013) 

 

 

 

Alizar Tanjung tinggal di Padang. Ia pernah belajar di IAIN Imam Bonjol, Padang. 
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Puisi-puisi Erni Aladjai 

 

 

Burung Bulbul 

 

Sebuah kabar perihal orang-orang lapar 

tiba padanya saat dia terlena mendengar nyanyi bulbul 

petani mengenakan topi jerami 

menamainya musim sekarat dan raja yang sakit 

 

dia berjalan menuju tepi kolam ikan 

membungkuk pada si petani 

yang menangis lantaran manis batang-batang padi 

ini ulah tuan, kata si petani 

burung bulbul sudah lama tak menghibur kaisar dan petani 

lagu cinta tak terdengar lagi di dahan momiji 

atau pohon mana pun 

 

dia bayangkan dusun senyap seperti makam 

semua orang memegang pedang penuh cahaya 

atau darah kental yang mengering 

dan para tabib, pendeta, biksu menjadi pengemis 

berbaring di lantai kotor 

 

tuan, tidakkah terlalu gaduh di sini 

untuk lamunan tak berguna yang sepi 

mulut petani apakah juga mulut Tuhan? 

dia berjalan memanggil angin 

hujan, binatang, lumpur 

tapi tidak untuk batu 

 

para petani merindukan parit dan sabit 

para gembala menunggu rumput 

dia berdoa di kuil yang rubuh 

biarlah rasa cemas disedot persembahan 

asalkan kaki-kaki berlumput 

dan sabit bertemu kekasihnya rumput 

 

kini dia mengembara jauh 

dia bukan lagi kaisar yang mengurung bulbul lalu mati 

dia mencari jalan pada gerakan air 

menjadi katak kesepian yang ingin bertemu musim dingin 

pada satu matahari yang muncul 

seperti cahaya di dada Tuhan 



dia akan bertemu tanah dan ratusan burung bulbul 

yang menyanyikan 300 lagu cinta 

dia berkata: 

kesuburan baru dilalui setelah ratusan kegelapan. 

 

 

Burung Murai 

 

(1) 

Di halaman puri yang ditumbuhi 

banyak bunga peoni putih 

seorang tabib sedang meramu teh 

di kepalanya hinggap seekor murai dan anaknya 

 

hidup adalah begini 

ketika kau mampu pergi sejauh mungkin 

dan masih bisa sembahyang dengan caramu 

meski seekor murai meramu sangkar di kepalamu 

 

orang baik membakar dosa 

membersihkan amarah merah pekat 

bukan seperti teh yang ditumpahi susu 

sebab dosa dan doa 

walau bagaimana pun serupa batu dan air pancuran 

 

(2) 

Di halaman rumah berdoa yang lain 

dia melihat banyak bunga ilalang 

dia mengubur kemurungan di situ 

lalu menghidupkan firasat-firasat 

untuk bekal pergi dan pulang 

 

Tapi di sini dia terhina 

orang-orang saleh banyak bermain muslihat 

menyelipkan keserakahan di lipatan daging binatang ternak 

dosa melekat tebal 

seperti lumut di hutan paling belantara 

 

Dia ingin memutuskan 

berbalik arah ataukah menjadi guru? 

hingga pada hari kelima belas 

dia memilih satu liturgi 

seni dalam hidup adalah  

berdosa dan berdoa 

 

Hari ini seekor murai hinggap di kepalanya saat berdoa 

esoknya  dia nyenyak di kamar penembang. 

 

 

Burung Kepodang 



 

Semenjak dia melihat kepodang 

melintas di jendela rumah Maria 

dia bertanya pada ibunya 

kenapa kematian selalu ditandai kain putih 

 

Apakah nyawa adalah gelap 

atau napas itu seperti asap 

mengirim jelaga di atap dapur 

bukankah jika begitu semua sia-sia 

bagai dawai kecapi yang putus? 

 

Pergilah tidur anak kecil 

lelaplah seperti gunung 

dia ibu yang melarang anaknya 

bertanya hal-hal rumit 

si anak membawa lentera 

ke dalam kamar dengan bayang-bayang 

burung kepodang di dinding 

 

Tengah malam si anak bermimpi 

matanya bertumbuh tiga dan makin awas 

mirip mata orang suci yang senang mengembara 

menyebarkan biji-biji kebajikan 

 

Lalu ibunya yang sedang sibuk 

menjadi tukang sihir 

baru menyadari 

jika sudah tiga hari si anak belum bangun 

dan pertanyaan perihal burung kepodang 

sudah lama tak mengganggunya di kamar hantu 

 

Di tempat lain 

seribu kunang-kunang merayakan 

kedatangan si anak yang sedang berlutut 

memuja dewa lama 

seperti anak samurai di bawah pohon kriptomeria 

 

Bagi si anak 

sederhana hidup di saat larangan 

tak bertumbuh banyak 

 

 

 

Erni Aladjai lahir 7 Juni 1985 di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Bergiat di 

Komunitas Sastra Salanggar di tempat kelahirannya. 
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Puisi-puisi Dody Kristianto 

 

 

Syarat Mengurai Ikatan 

 

Ini bukan tentang adab sopan. Melucuti adalah tingkah wajar 

Bagi yang brtandang dan bersua dengan yang bersemayam. 

 

Tapi sungguh, tuntaskan dulu memindai hikayat ikat. Siram 

Badan kasat pandang dengan kewingitan kembang setaman. 

 

Biar sempurna benar malam penghanyutan. Biar tak bangun 

Yang sudah meneria talkin penghabisan. Ketahuilah, kupak 

 

Pertama membuka langkah menuju ia yang tak lagi sempurna. 

Tak perawan, tak bujang, tak ada yang tertinggal dalam ingatan. 

 

Tak lagi ada silat lidah bila berjumpa. Cermatkan pula, awaskan 

Gelagat telinga. Sigapkanlah serupa radar. Yang kau tuntaskan 

 

Hanyalah mengudar yang mengikat. Tak patut kau pamerkan 

Kelihaian menjamah yang berada di sebalik lembar. Harus pula 

 

Kau cergas membeda mana kaki mana kepala. Sebab beberapa 

Depa dari pandang. Beberapa langkah dari liang. Telah siaga 

 

Sekian badan api yang ingin menandangi kaum pemijak bumi. 

 

(2013) 

 

 

Mufakat Memilah Sajak 

 

Sebagai penyair lapar berjagalah di pertengahan malam 

Benar pula, harus mampu kau memilah sajak yang tiba-tiba 

 

Datang. Bisa ia mencurigakan serupa seteru yang menyapa 

Sembari memamerkan ancang satu dua tingkah binatang 

 

Amati dan leburkan ke dalam sajak. Sebuah sapuan 

Akan serupa majas bening di permukaan. Tangkaslah 

 

Memandang mana tingkah kanan mana perangai kidal 

Belah udara keparat hingga menembus hakikat kata 



 

Masuklah ke dalam inti sebagaimana pemburu makna 

Jangan bimbang bulan terang itu membikin lapar badan 

 

Bisa jadi ia mula seteru yang harus diredakan 

Angin jahat pastilah menyimpan pesan kurang ajar. 

 

Ditutupnya segala jalan darah. Tapi selaku yang tabah 

Dari kekejian tak kasat, mantapkan itikad bertirakat 

 

Jangan sampai mata terpejam dan sajak luput selintas 

Pandang. Jangan sampai kau seolah cecunguk yang rubuh 

Dalam sekejap serang. 

 

(2013) 

 

 

Melepas Serdadu Gaib 

 

Ke depan, ke depanlah. 

 

Inilah tingkah serdadu rahasia 

menyelinap dan merayap 

 

Mungkin ngibrit kadal kudis yang menantang 

Juga segala anjing buduk, kucing koreng, 

hingga centeng gagu pasti luput mengganggu. 

 

Perayaan ini sungguh syahdu. Aku bujang 

yang melepasmu. Seolah kau pacar 

yang menyeberang ke tanah jauh. 

 

Tapi sungguh. Jangan membaca ayat itu 

atau kalimat berapi yang akan mengafirkan tubuh. 

 

Sebab pagilah yang sejati menunggumu. 

Dengan siraman darah ke tubuhmu yang batu. 

 

Maafkan aku. Aku hanya dungu berbadan 

yang menunggu di belakangmu. 

 

Ke depan, ke depanlah.  

 

(2012) 

 

 

Perihal Tak Seimbang 

 

Kamulah yang mengasingkan yang mematikan 

Kamulah yang menyimpan, mendiamkannya 



agar kelak yang banyak gertak tak lagi sesumbar 

memamerkan itikad galak. 

 

Jika begitu, aku memilih beranjak dari tarung ini. 

 

Sumpah. Dengan kelihaian melipat gunung 

sekalipun, badan tanggung ini tak dapat mengelak 

gelagat rahasia yang kamu semayamkan. Ini gelut 

paling serius. 

 

Lebih liar dari pelor yang menggasak dada. 

Lebih dengung dari meriam kompeni di hadap  

wajah. 

 

Silat beracun yang kusimpan mungkin 

perlawanan kadaluarsa. Merinding leherku 

bila sampai kamu hentak tanah. 

 

Yang berdiam. Yang menunggu peluang 

membikin badan pingsan adalah yang kamu 

undang sebagai sekutu di jalanan. 

 

Segala rupa kegaiban. Yang terjelek. Yang termursal. 

Yang termiring. Yang tak lagi berbadan lengkap 

pasti kelak menerkam dan menenggakku. 

 

Sia-sia pula segala hantam aku lepas. Tak lagi berdaya 

aku ikat tenaga dalam. Ingat, lidahku lidah kaku 

dan tak kuat mengucap istigfar. Pastilah 

mataku sekadar disarati penampakan yang berbadan, 

tapi tak mungkin kuterabas dengan tendang. 

 

Demikianlah, aku telah terperangkap 

dalam rupa tarung tak seimbang. 

 

(2013) 

 

 

Kenduri Ganjil 

 

Bisa pula kita sepasang yang asing: 

 

Aku di kamar, sedang kau ditampik 

segala pandang. 

 

Lalu kubiarkan diri menyeru langit, 

tapi kau berujar gelap. 

Aku percaya rumah, sementara kau berserah 

untuk yang rimbun tak kasat. 

 



Sesungguhnya, ini kenduri berdua. Tak ada mata 

yang ditinggal. Hingga unggunan di seberang 

menyeru namaku. Mungkin pula mengutukmu 

yang disapih segala hikayat jauh. 

 

Riuh pula, bukan merintih, 

hentak rampak rebana, hingga dandang kelontengan 

 

dang plak dung dang dung.  

 

(2012) 

 

 

Mengurai Angin Ribut 

 

Berkelok, menukik, atau menikung? 

Dengan adab apa kita berhadapan? 

 

Tentulah kita tak harus mendelik 

untuk saling mengancam. 

 

Aku yang tengah siaga sendirian. 

Dan kau yang datang tiba-tiba. 

Jangan lagi berkelit bersama tangan jahat di udara. 

 

Pantaslah ini dinamakan tarung rahasia. 

Aku bersama jurus dan tingkah manusia 

Kau yang lebih mengenal perilaku percik dan pijar. 

 

Gerakmu terbalik memusingku. 

Sungguh, telah kumasukan jurus sekian 

yang tak habis menyentuhmu. 

Aku melepas lesat tercepat. Tapi dengan tanah 

atau kayu engkau bersekutu. 

 

Benarkah telah siap kau melebur tubuhku 

Kau bakar atau cebur melebihi jahat dunia. 

 

(2012) 

 

 

 

Dody Kristianto tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur. 
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