
 

29 September 2013 
 

 

 

Puisi-puisi Iyut Fitra 

 

 

 

Seseorang yang Singgah Pagi Itu 

 

ia pun singgah pagi itu. di pundaknya terpanggul kisah-kisah peperangan sandiwara 

lama. kami jemu bila di panggung hanya ada tangis dan peluru 

tak ada yang dapat kusuguhkan selain melati kembang tadi pagi 

serta selembar potret kekasihnya yang dikubur 

gelisah pun merapat. matahari serupa gontai 

dari matanya mengalir cerita dusun-dusun terbakar. juga isak perempuan 

siapa bisa membaca peta ini? garis-garis dari cinta 

tapi mengapa orang-orang merebutnya dengan senjata? 

 

ia buka kain di tubuh yang ia sebut bendera. dada yang tersingkap 

bilur-bilur itu menyembul. lukisan dari warna-warna kelam 

dan ia pun bernyanyi. tapi jelas bukan nyanyian tentang kedamaian 

dan ia pun menari. tapi juga bukan tarian tentang kekasihnya yang mati 

ia tak menangis. hanya pagi itu langit menjadi mendung 

lalu hujan. lalu ia menempuhnya sebelum sempat kuucap selamat jalan 

 

Payakumbuh, Agustus 2012 

 

 

 

Pagaruyung 

 

ada gumpal halimun rebahkan rumput-rumput di halaman 

di antara bukit-bukit, gerombolan burung memisahi sarang, pagi jadi terasa dingin 

ia tangkap deru waktu seolah tumpah di sela suara mesin dan derap langkah 

lagu-lagu gegas juga bocah yang berupaya mengeja sejarah. tapi tak ia dengar 

kokok kinantan selain orang-orang berupaya mengingat mimpi 

 

ada rumput-rumput basah ketika matahari tersembul kabur 

ke kaki bukit kanak-kanak mengejar kisah. dongeng yang samar 

satu-dua terdengar dendang tentang binuang dan gumarang, agak sayup 

serupa iring harapan yang sangsai. ia peluk segala sebagai malam 

ketika ibunya bercerita. ia merasa ada bongkah rindu tak sampai 

 

ada matahari seperti gegap di celah-celah lembah 

ia cari-cari potret lama sepanjang beranda, rangkiang, anjungan serta tiang 

ia eja nama-nama, ciduamato. dang tuangku. tapi hanya halimun, rumput-rumput, 

dan matahari yang gagap. tiba-tiba ia ingin jadi bundo kanduang! 



 

Batusangkar, Oktober 2012 

 

 

 

Gerimis 

 

gerimis. ia mencari kekasih di lembar-lembar masa lalu 

di luar dendang masih terdengar. sesayup suara malam 

tentang kota yang belum lelap. juga semasa orang-orang pernah singgah 

masihkah mereka menyimpan mantel itu? 

 

dan mereka bertemu pada lembar-lembar waktu tak tentu 

berbagi gambar, kisah, dan sempat juga alamat 

lalu ia menuliskannya pada sajak-sajak tak bernama 

gerimis. adakah ia menjadi beranda rindu? 

 

Payakumbuh, September 2012 

 

 

 

 

Potret Kota Malam 

 

(tentang hujan yang turun semalaman. ia tuliskan sebisanya) 

 

detak waktu. jalanan basah yang bercakap dengan bulan lembab 

adalah sunyi lorong juga tiang. ia lihat pengemis tua tak bertudung 

dikunyahnya pahit sepotong mimpi. seraya (mungkin) mengeja cinta 

pada kampung entah di mana. ia lihat dua pengamen kecil dengan kulele 

dan tamborin. lagunya gigil serta daun-daun hanyut, “di sana tanah air beta 

dibuai dibesarkan bunda...” lalu mereka guncang simpang dan traffic light 

sampai serak segala harapan. sampai putus tali-tali penantian 

 

(tentang kata-kata yang ia tulis semalaman. hujan turun jadi puisi) 

 

malam kian pucat. yang terdengar hanya rintih atau mungkin lirih 

ia lihat perempun dengan gincu ungu. parfumnya menyengat ujung gang 

lagu-lagu dangdut dan lelaki yang tergoda. membaur di ranjang murahan 

“selamat malam duhai kekasih...” 

ia lihat tiga empat anak muda mabuk. bercerita tentang kursi, tong sampah 

serta pencuri kertas. kemudian saling tinju dan memaki 

kemudian muntah tepat ketika hari mulai berganti pagi 

 

(tentang potret kota malam. ia tuliskan sebisanya) 

 

Payakumbuh, Desember 2012 

 

 

 



 

Iyut Fitra tinggal di Payakumbuh, Sumatera Barat. Buku puisinya, antara lain, 

Dongeng-dongeng Tua (2009) 
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Puisi-puisi Mario F. Lawi 

 

 

 

Via Dolorosa 

 

Doa kami dipatahkan air mata. Untuk mengitari meja perjamuanmu, tiga kali kami 

menempuh Golgota. Tanpa cambuk, salib dan mahkota duri. Kami berdiri di puncak 

bukit, merasakan Sinai dan Tabor, meskipun yang kami jejaki adalah Tempat 

Tengkorak. Matahari telah berpindah ke Utara karena setelah pukul tiga sore, langit 

pun ikut terbelah. Usai sudah semua yang paling senyap. Kami saling membagi anggur 

dari dalam kantong-kantong yang lama. Seorang murid mulai mengeluarkan rotimu 

yang terbungkus kainnya. Tidak ada lagi bakul untuk mengumpulkan sisa perjamuan, 

meskipun kami senantiasa merindukan suaramu yang letih ketika berdoa. 

 

(Fatuba’a, 31 Juli 2013) 

 

 

 

Nazarenus, 2 

 

Membungkus tubuhnya dengan udara, 

Ia pun berjalan ke Nazaret. 

 

Wangi rerempah 

Masih membayang di belakangnya. 

Luka bermekaran di tubuhnya 

Seperti roti yang dipecah-pecahkannya 

Beberapa malam sebelum. 

 

Dengan tangan yang koyak, ia usap guratan 

Lapang meja kayu yang tak sempat diberi kaki 

Karena ia lebih dahulu diburu kesunyian 

Dan menyingkir ke Getsemani. 

 

Ia menatap ke dalam bilik, 

Melihat Maria yang tersedu 

Sambil menutup wajah 

Dengan telapak tangannya. 

 

Ia pun menangis, 

Sungguh, sebagai manusia. 

 

(Naimata, 2013) 



 

 

 

Sepuluh Perempuan dan Pelita 

 

Engkau senantiasa fasih 

Mengajarkan mereka berdoa 

Meskipun tetap saja kau pisahkan 

Terang dan gelap, 

Kaki dian dari bawah gantang, 

Belulang dari kubur yang dilabur putih, 

Kiri dari kanan, 

Lima dari lima. 

 

Kami mencarimu, Mempelai! 

 

Mereka bersisian menjaga jalan ke kota 

Meskipun akhirnya bersusah 

Menyusup Lubang Jarum. 

 

Telah kami jahit 

Telapak kami yang sakit 

Dan kami bentangkan bagi jalan 

Keledaimu di tengah pekik Hosana. 

 

Mereka menjaga nyalamu dalam lelap dan jaga 

Sambil menyendengkan telinga. 

Entah sangkakala atau derap langkah 

Yang pertama kali terdengar 

Ketika iring-iringan mendekat. 

 

Hati kami adalah minyak dari minyakmu, 

Sumbu dari sumbumu. 

 

Dari antara yang paling redup 

Yang paling sayup, 

Angin dingin mulai bertiup. 

 

(Naimata, 2013) 

 

 

 

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

Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang. Bergiat di 

Komunitas Sastra Dusun Flobamora. 
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Puisi-puisi Ramoun Apta 

 

 

 

Kerupuk Tiga Seribu 

 

cintaku kerupuk tiga seribu. 

cintamu minuman segar sepuluh ribu satu. 

tetapi, di toko ini, kerupukku berjumlah hanya dua puluh satu. 

 

seperti ingin melepas tali gantungan 

yang tertambat erat melilit leher 

hingga kelupas menampakkan putih tepungku 

begitulah aku berhasrat menenggak kejernihanmu. 

 

hasrat yang membuatku terkadang 

ingin meremukkan diri 

sampai riuh menjadi sarapan pagi 

kawanan ikan yang merapat di tepi. 

 

kalau saja si pembeli gendut buntalan kentut itu tidak bermain mata 

menawar harga sampai lego ke dasar paling rupiah 

sungguh aku baru mampu membayar dua pertiga cintamu. 

 

sementara, semenjak peristiwa kekeringan itu, kini 

kau menolak memperhutangkan lagi satu pertiga cintamu. 

 

 

 

Emping Melinjo Lisut 

 

kerupuk belida yang lima puluh per kilo itu 

mungkin hanya bisa kau hidu, hanya bisa kau tatap sepenuh lapar 

sebab aku hanya sebungkus kerupuk biji melinjo buruk. 

 

nasibku di tiang gantung 

yang tanggung sebagai tempat seleramu bergayut 

berada sekadar menunggu haru akan melisut. 

 

seperti udang kering yang membau mengkudu 

tetapi diangin-anginkan jua agar tercium harum dan baru 

oleh pembeli miskin itu, oleh penuba tikus buntung itu, 

begitulah si tuan penjual memaniskan bungkusanku. 

 



aku yang kau beli segarga seperempat liter minyak tanah 

di pasar-pasar tradisional serba murah ini 

jangan harap mampu menjangkau kerupuk ikan itu 

sebab aku hanya diberi bumbu 

sekadar pemanis di pangkal gigimu. 

 

 

 

Jeli Sepuluh Batang Lima Ribu 

 

aku jeli sepuluh batang lima ribu. aku dibalut aneka buah 

yang disarikan ke dalam tulangku. jika kau sungkah aku 

dingin-dingin, sedingin ngilu di pangkal gigimu, maka 

aku mampu menggebuk dahagamu yang leher lembu itu 

hingga pecah bagai dahak yang kau lepas di siang tegak. 

jika sari buah jeruk itu kau sumbat ke dalam batang tulangku 

yang sebening embun pagi, maka aku akan menjadi jeli 

batang kuning yang akan menjuluk haus di lekuk jakunmu. 

 

saat kau berpuasa di bawah siang yang tinggi, dan lehermu  

mengeriput, dari keriput itu tenggorokanmu menimbulkan  

garis-garis luka, yang akan meradang sampai 

batas kesadaranmu menampilkan bayang-bayang, 

maka sajikanlah aku dalam menu buka puasamu. 

sebab pada saat itu kau akan tahu bagaimana caraku 

melepaskan sesak di tenggorokanmu. 

 

 

 

 

Ramoun Apta lahir di Muara Bungo, Jambi 26 Oktober 1991. Sedang belajar di Sastra 

Indonesia Universitas Andalas, Padang. 
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Puisi-puisi May Moon Nasution 

 

 

 

Memburu Sombaon 

 

untuk memburu begu yang ini satu, 

aku harus mahir memainkan pedang, 

 

kusiapkan jampi dari jimat keramat batu, 

sebab ia bukanlah begu sembarang begu 

 

tak lupa kurapalkan segala mantra dari opung, 

kusemburkan ke mata pedang, tujuh kali berulang-ulang 

 

puh puh puh allahu, torangma mata ni pedangon! 

puh puh puh kalamullahu, tu dia ho begu Sombaon 

 

(ruh yang menguasai lembah-lembah gunung, 

ruas-ruas arus sungai, dan curam jurang-jurang) 

 

telah tegap dan siap tubuh begapku, biar kubekap si begu Somba, 

ke ceruk rimba yang puruk, ke pokok yang rukuk ke arah senja 

 

nyalalah api, tajamlah pedang ini! kukomat-kamitkan jampi, 

ke lubuk mana kau menyuruk, ke sunyi mana kau sembunyi, 

sampai juga kau tikam pedangku, tepat di jantungmu yang berapi 

 

inilah mantra-mantra pengusir begu, allahu allahu allahu tujuh kali, 

puh puh puh ke mata pedangku, kalamullahu penutup bibirku 

 

inilah jampi mahapamungkas! pengusir begu yang paling buas, 

mantra berasal dari opungku, kuakhiri dengan kalamullahu! 

 

puh puh puh allahu, teranglah mata pedang ini! 

puh puh puh kalamullahu, sampai ke sunyi tempat kau sembunyi. 

 

Pekanbaru, 2013 

 

 

 

Gasing 

 



berpusing-pusing adalah tugas kami, sampai runcing pantat ini membeling, lantas, atas 

kuasamulah kami menari, menarikan perih hingga hari merembang 

 

jangan kau tanya kenapa kami bersedih, ulah amukmulah yang biadab, tersebab kau, 

yang tak lihai memainkan kami, hingga kau tega menghempas tubuh kami sebebas 

batu 

 

lalu, pecahlah, kepinglah! lantas kami tak lagi bisa menari, menarikan sedih sekalipun 

 

dalam malam-malam panjang, kami senantiasa berdoa, semoga moyang kami tak 

pernah tumbang, sebab hanya membuat kami gamang, menari di beranda yang 

lengang, penuh 

 

kerling bintang, yang mengajari kami dengan sinar, bagaimana cara bersabar, 

menahan debar di dada yang gemetar, memupuk kesetiaan tanpa bantahan, agar tubuh 

kami tak pernah gegar, 

 

saat kami menghiburmu, dengan runcing pantat kami yang beling, berpusing-pusing 

tanpa henti, bersedih dengan suara hening, yang tak akan pernah kau pahami dalam 

bahasa gasing. 

 

Pekanbaru, 2013 

 

 

 

Mata Pedang 

 

kau tergegau usai mengigau, bermimpi tentang mata pedang, 

yang tertuju pada mata apimu, mata yang menyimpan erang petang 

 

ke sunyi mana kau bersembunyi, ke palung mana kau berselindung, 

sampai juga mata pedang, lekat di kulit-kilatmu, sekat di punggungmu, 

tempat sekolah ruh berlabuh, yang luruh sebelum rembang membayang 

 

lalu pedang, tak lagi mengegaukan mata, mata yang menyimpan kenangan haru 

 

lalu petang, tak lagi bisa kau habiskan, sekadar merehatkan tubuh yang ringkih, 

menyeguk segelas kopi, di depan televisi, saat senja mulai menjingkatkan kaki 

 

yang menyiarkan berita tentang maut 

yang menyiarkan maut di matamu yang akut 

 

tapi mata pedang, tak pernah lupa dengan matamu yang api, 

sekalipun kau bersembunyi, di palung-palung paling sunyi. 

 

Pekanbaru, 2013 

 

 

 

 



May Moon Nasution lahir di Singkuang, Mandailing Natal, Sumatera Utara, 2 Maret 

1988. Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Riau, 

Pekanbaru. Bergiat di Komunitas Paragraf. 
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Puisi-puisi Ramon Damora 

 

 

Anai-anai 

 

kau adalah puisi tak kumiliki 

sejak alismu teratur 

bagi segala kehancuran 

 

kau sayap embun yang mahir 

menyamarkan air mata 

dari incaran mahasurya 

 

kau pohon seluruh mohonan kasih 

sebelum terbujuk gergasi 

 

tapi kau dalih untuk memilih 

di didih doa yang mana 

puing-puingmu kunamakan 

atau ke putih dosa nan apa 

hiruk-pikukmu kuapikan 

 

suatu waktu di musim panas 

bila daun-daun ingatan  

mulai terhempas ke tanah 

lekaslah kau urai aku 

menjadi ciuman-ciuman 

yang menepis punah 

 

saat tiada kau suakan lagi 

kayu hari untuk menggigit rindu 

kau tahu aku terbersit di sini 

dalam lemari penuh kitab tubuhmu 

 

tubuhmu yang lampau 

ketika semua yang tak kumiliki 

masih 

kau 

 

2013 

 

 

 

Air Mancur 



 

air mancur depan masjid,  tempat berkumur kanak-kanak ikan yang pipinya belum 

sempat ditempeleng bulan. binatu bagi binatang dan bintang-bintang, yang piatu. di 

sinilah, dahulu ibu mencuci kecundang cintanya dengan tangan parau jeritkan Engkau, 

sebelum semua jenis air mata meneteskan ia kembali ke kelambu lebuh, setitik setitik, 

sampai maut bosan menjentikkan jari, sampai hari itu, saat terakhir kalinya ibu 

menatapku dengan senyum dan kaki telanjang, lalu menghilang di kelok selokan. 

padahal belum lama aku ia lahirkan dengan leher sepanas lahar, kehausan oleh 

sepasang susu malaikatnya yang terperangkap dalam tubuh seorang pelacur senja sejak 

itu air mancur di halaman masjid setia mengasuhku kadang ditariknya benang-benang 

azan dari kain langit coba menjahit mimpinya menjadi hujan, agar aku tak kekeringan 

sesekali pula, terhadap burung-burung gereja yang singgah di tebing kubah, ia 

mengenalkan aku, sebagai semacam awan yang kelak mungkin akan memandu mereka 

memandang mendung di masa tua. selebihnya adalah apa yang kalian dengar: di 

bawah air mancur depan masjid, antara hantu ibu dan Tuhan itu aku mati berselekeh 

darah, tertangkap basah mencuri sandal 

 

2013 

 

 

 

Dengan Dobby 

 

dengan dobby aku berdua  

duduk mencangkung kebiri kahlua 

minuman selembut bulan 

di loteng-loteng jiwa 

 

terbayang kami barista tadi 

tubuhnya molek tersangkar 

milik mata seorang istri 

dan payudara seorang pacar 

 

aku minum untuk memangkah masa lalu 

dobby demi menahan kenangan 

 

di luar lampu-lampu lebat 

membuat hujan terpojok 

bagai tiada lagi seronok malam esok 

 

rumputan basah lama parkiran 

selendangi kami benalu perpisahan 

 

dobby kencing kencang-kencang 

(“aku sedang terapi prostat”) 

aku muntah diam-diam 

mengusung rindu dendam 

 

dalam mobil yang menggasing 

kami eram matahari masing-masing 



dan wiper kaca depan kereta 

menyeka lendiri duka, dukana 

 

dengan dobby aku berdua, selalu 

kadang sesuatu jadi bagian dirimu 

mau tidak mau 

 

2013  

 

 

 

Tanjungpinang 

 

dalamnya kedai menanam majenun 

gugur jua ampas mimpi selamun 

termasyhur negeri pengayuh pantun 

baru sampiran dan jadi penyamun 

 

kerakap jerih meringkus papan 

papan suasa balakan bentan 

menganggap diri utusan gurindam 

dibingkas kuasa langsung terpadam 

 

mentelah pari ke hati selat 

manyar menyingsing kerah purnama 

taatlah kami meniti penyengat 

hanya mengulang ziarah air mata 

 

alun-alun pawai yang lewat 

riasan jantung budak-budak peminta 

konon piawai mengangung adat 

kiranya gelembung datuk semenjana 

 

puisi palsu mendekap dikau 

majas rendah lambang sedikit 

ngeri bisu menatap huluriau 

raja terwabah tambah bauksit 

 

2013 

 

 

 

Ramon Damora lahir di Muara Mahat, 2 April 1978. Menyelesaikan kuliah di 

Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah IAIN Sultan Syarif 

Qasim, Pekanbaru. Buku puisinya Bulu Mata Susu (2008) beroleh Penghargaan 

Bulang Linggi dari Dewan Kesenian Kepulauan Riau. Menetap di Batam. 
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