
 

24 November 2013 
 

 

 

Puisi-puisi Nezar Patria 

 

 

 

Di Kartu Pos 

 

Di kartu itu, kau gambar sebuah halte 

menggigil dibungkus salju. Biru 

 

Di dindingnya tercetak rute kosong 

dan sepotong hati. Bolong 

 

Di bangku, tak lagi ada yang ditunggu 

meringkuk sebotol rindu. 

 

Di kolongnya ada sepasang sepatu jingga 

yang kau tinggalkan kemarin senja. 

 

2013 

 

 

 

Di Video Game 

 

Akan tentukan siapa pecundang 

dari kelebat seribu watak palsu, 

para penjahat, atau pahlawan baru. 

 

Pada konsol ada tombol ragu: 

pembajak berhati salju, 

atau superhero bermata satu. 

 

Pada biru garis loading, 

kode takdir berbaris dingin. 

 

Hidup hanya sehimpun piksel, 

baik dan jahat bertukar tempat, 

dengan akhir tak minta dikenang. 

 

Akan ditentukan siapa pecundang 

pada suatu ruang, di mana sajak 

telah dilupakan. 



 

2013 

 

 

 

Endgame 

 

dan setiap kali engkau tiba di ujung kisah ini, 

ia tak hendak tamat. layar terkibar lagi, 

 

dan panggung kembali menyala. 

lalu kita terpacak, sendiri-sendiri 

 

dan lampu-lampu, tak juga hendak padam. 

 

2013 

 

 

 

 

Nezar Patria, lahir di Sigli, 5 Oktober 1970. Berkumpul di 

Komunitas Tikar Pandan, Banda Aceh. Bekerja sebagai 

wartawan di Jakarta. 

 

 

  



 

17 November 2013 
 

 

 

Puisi Nukila Amal 
 

 

 

Perhiasan Ratu 

 

untuk tarian Sardono W. Kusumo 

 

Mulanya kau lepas giwang emas 

untuk setiap kuntum bunga cengkih, 

kelopak pala dan semua tunas belia 

yang kelak lahir di pundak gunung 

Lalu kembang goyang dari rambutmu 

agar bunga-bunga pulau bersabar mekar 

dan penduduk mengenali sejarah angin 

di sela lada perdu, serat dan serbuk sagu 

 

Kau lepaskan tusuk konde, agar akar bahar 

menajamkan pedang para ksatria perang, 

menegaskan hunjam belati ke dada lawan 

Kau longgarkan gelung rambut, turun bergerai 

Kau potong semayang berombak—semoga riak 

datang lembut menghantar kebaikan di bandar, 

sebagai doa selamat untuk kapita laut dan nelayan 

 

Lalu kau tanggalkan gelang dan kalung permata 

Mutiara penawar lara setiap manusia di negeri 

Manik-manik bunga karang untuk jimat perisai 

Merjan merah untuk percik dan lidah api Gunung 

Gamalama, semoga redam segala mala 

oleh nyala pelita dan lilin toca di rumah-rumah 

 

Kau lepaskan selendang untuk perban 

Kain sutra halus untuk pelapis kafan 

Satin putih licin dan pending emas 

pembebat kisruh kuasa, agar tak kusut 

Linen dan kain tebal, sebab hangat, 

mampu menyungkup anak-anak sungai 

di jazirah, urat dan nadi merah darah 

kaum-kaum yang teradu—gugur, terluka 

Untuk mereka, kau lapangkan pangkuan 

berwangi kayu manis dan gardamun 



 

Seakan semua berserah itu 

mungkin adanya, kau percaya 

Segala telah diterima, diserahkan 

Tinggal sehelai kain kebaya tua 

dan wajahmu, sejernih langit 

malam bulan mati 

 

Di karat tangga kapal karavel 

akan lepas sauh ke bandar jauh 

tak sekalipun kau berpaling 

Pulau keramat di balik bahu 

saat kau lepaskan milikmu 

yang terakhir—nama-nama 

 

Nyai Cili Boki Raja 

Putri, permaisuri, 

rainha, ibu suri 

Donna Isabella 

 

Kau bukan lagi sesiapa 

Tak bernama 

Hilang 

Tiada 

 

 

 

 

Nukila Amal menulis Cala Ibi (novel, 2003), Laluba 

(kumpulan cerita, 2005), dan Mirah Mini: Hidupmu, 

Keajaibanmu (cerita anak, 2013). 

  



 

10 November 2013 
 

 

 

Puisi-puisi Kiki Sulistyo 

 

 

 

Makam Juru Timbang 

 

orang tak datang padanya, orang tak memandang 

di sela-sela batang kamboja banyak bisik bersisik 

dulu yang terbaring di bawah sana gemar menyulap angka 

pernah dengan gegabah ditimbangnya sekarung gabah 

hingga di rumah timbangan berubah 

 

tak mengapa jika berubah seperti pohon berbuah 

orang akan diam atau diam-diam senang 

tapi jika berubah bagai batang kisut, orang takut 

bakal merugi dan tak bisa naik haji 

 

yang terbaring di bawah itu telah pula sampai Mekah 

dulu waktu harga gabah membuat orang mesti berlipat tabah 

dia berangkat, tetangga-tetangga sebagian bangga 

sebagian merasa dunia punya timbangan yang tak imbang 

dan yang lainnya membersihkan lidah agar lincah saat menjilat 

 

orang tak datang padanya, orang tak memandang 

mungkin karena ternyata semua sama, ada atau tak ada dia 

gabah tetap saja ditimbang dengan harga 

yang senantiasa membuat orang semakin percaya 

bahwa dunia memang punya timbangan tak seimbang 

 

2013 

 

 

 

Tikungan 

 

kau akan bertanya apa yang padaku masih rahasia 

langkahmu gesa seakan tergoda, berusaha memenangkan 

pertaruhan dengan diri sendiri 

untuk menenangkan ular api yang berdiang di hati 

 

hati pejantan yang harus tualang, berhasrat pada tantangan 

hendak menaklukkan setiap gunung untuk membuka kampung 



 

di depan aku, kau bagai binatang bimbang yang takut pada 

kematian 

padahal aku cuma melingkar setengah dan tak punya lidah 

meski kau tak akan tahu apa yang tersembunyi di balik situ, 

hantu atau pintu 

atau tiang yang sengaja dipasak untuk menjebakmu 

 

2013 

 

 

 

Kubis Mawar 

 

nama dari puisi yang dicuri selepas dinihari 

tahun komariah waktu ladang dalam naungan bulan merah 

kami turut memerah sebab kami dekat dengan tanah 

juga bulat bagai planet tua, yang seperti terpencet 

dan kian lama kian meleset dari orbitnya 

 

kami tak anggun seperti bunga para kekasih 

justru kami tambun untuk jadi yang terpilih 

berdiang dalam keranjang atau tungku-tungku restoran 

bertemu keluarga dalam satu nampan, meski harus tandas 

di perut orang atau pencernaan hewan 

 

nama ini telah mengesankan kami pada yang baka 

apa yang konon disebut cinta, bagi kami cukuplah 

harum humus dan keringat buruh pengangkut 

apalagi yang perlu abadi, apabila hidup bisa tumbuh 

dari kami yang tak berbiji 

 

2013 

 

 

 

Kiki Sulistyo lahir di Kota Ampenan, Lombok, 16 Januari 

1978. Giat di Komunitas Akarpohon, Mataram. 

 

  



 

3 November 2013 
 

 

 

Puisi-puisi Adri Sandra 

 

 

 

Hepta, Ai Ti 

 

seperti gunung yang menyala, api itu menjalar 

memasuki tanah dan membakar seluruh akar 

“tak ada tunas yang akan tumbuh, hanya abu 

gunung itu hanyalah timbunan tanah dan debu!” 

 

dari langit, cucuran air mata yang berasal dari atap 

menetesi gunung itu, orang-orang memandang dari jauh 

“bukankah itu air dari mata Bundo Kanduang dan Dang 

Tuangku? 

di manakah Anggun Nan Tongga, Gondan Gondoriah 

karena kabut amat tebal, hanya setitik bayangan, mungkin 

Intan Korong 

dijaga puluhan malaikat dan para jongos angkasa?” 

suara itu melata di permukaan cakrawala 

menjalar lamban ketika hujan tetap berguguran 

 

ketika api mati, pemandangan itu jadi gundul 

orang-orang mendaki, kaki-kakinya terbenam dalam abu 

“angin, datanglah! para pemuja itu hampir tiba!” 

suara itu turun ke bumi, dan alam menggigil dingin 

saat angin menyapu menerbangkan abu itu 

ke balik benua, tempat tumpukan debu 

“Nan Tongga! suara itu, suara Nan Tongga!” 

Gunung Ledang terpaku, ketika hikayat mulai tumbuh 

jadi rumput dan lalang 

 

tapi api itu hidup lagi, menjalar dari Suryakanta 

di langit bayangan-bayangan itu berjalan beriring 

orang-orang memandang dari jauh 

“itu Cindua Mato!” 

“itu Puti Bungsu!” 

“itu Imbang Jayo!” 

kembali Bundo Kanduang dan Dang Tuangku meneteskan air 

dari mata mereka 

Bukit Tambun Tulang, abu itu dibawa air, jadi sungai, berliku-

liku 



memasuki lembah-lembah sunyi, ke muara tak bertepi 

 

antara Gunung Ledang dan Bukti Tambun Tulang, awan 

mengapung 

senja dan kilau berpisah, awan yang berpecah jadi dua arah 

bergulung-gulung ke malam hampir tiba 

awan yang berkibar jadi pakaian raja dan hulubalang 

jadi pakaian Bundo Kanduang dan Inang-Inang 

pakaian itu jatuh di dua gundukan tanah, orang-orang berebut 

dan memakainya 

“akulah Anggun Nan Tongga!” 

“akulah Gondan Gondoriah!” 

“akulah Intan Korong!” 

“akulah Bundo Kanduang!” 

“akulah Cinduo Mato!” 

“akulah Imbang Jayo!” 

cerita itu mereka rangkai dari pertautan musim hujan dan 

panas 

menambatkan Binuang, Gumarang dan Kinantan 

di tonggak-tonggak baru perumahan 

 

hepta, ai ti, mereka melingkar 

hepta, ai ti, mereka berdendang 

hepta, ai ti, mereka mengembara 

mengikuti alur hikayat dan kaba 

berandai-andai dan dunia itu pun tumbuh jadi Randai 

di bubungan gonjong-gonjong Rumah Gadang hampir rata 

dengan tanah 

 

hepta, ai ti! hepta, ai ti! hepta, ai ti! hepta, ai ti! 

seperti ada gajah mendorong, empat langkah berirama 

hepta, ai ti! hepta, ai ti! hepta, ai ti! 

seperti ada harimau tiarap, tiga langkah di sepit kala 

hepta, ai ti! hepta, ai ti! 

serasa ada yang tinggal, di dua gundukan tanah menjulang 

hepta, ai ti! 

tinggal bayang-bayang 

mengukur zaman yang pincang 

 

hep 

ta 

ai 

ti 

suara-suara itu 

jadi pertarungan dalam negeri 

jauh dari irama Saluang dan Bansi 

 

(Ujung Tanjung, 2013) 



 

 

Kabar Kaba 

 

aku mendengar suaramu 

dalam kokok ayam hutan 

di rimba tak kukenal 

tajimu engkau tanggalkan 

 

dan engkau terkubur, begitu lama 

dalam daging sendiri 

tanpa napas, tak pernah mati 

 

kini aku menggali-gali dagingmu 

semakin dalam; harum bau kesturi 

tersandar di dinding hari yang wangi 

 

dalam luas dagingmu, ada danau 

angin menghela riak 

langkah menjala jarak 

 

“mandilah dalam danauku 

saat bayang bulan membujur putih 

menghisap pecahan buih!” 

 

suaramu melandai sunyi 

timbul tenggelam di riap hijau pohonan 

seekor ayam hutan 

mencuri tajimu 

 

(Ujung Tanjung, 2013) 

 

 

 

 

Pencari Jembatan 

 

ke manakah ia, selalu saja ia menatap sungai 

setiap buih yang menggelembung, setiap yang hanyut terapung 

seperti ada yang menunggu di seberang, mungkin harapan 

atau juga hujan 

“tak satu pun kutemui jembatan, dari setiap sungai mengalir 

ke lautan!” 

matanya melindas pemandangan, berjalan dalam hangus 

daun-daunan 

 

“engkau lihatkah hujan di seberang?” mulutnya mengulum 

suara sendiri 



ia mengipas kemarau yang membaluti tubuhnya, menampung 

keringat 

tetes di bumbung darah dan hati, “panas sekali negeri ini!” 

dan angin ia lihat bersandar di dinding hujan, jauh sekali 

angin yang tak pernah mengunjungi negerinya, selain matahari 

dan 

titik-titik api 

 

pencari jembatan itu mengembara begitu lama 

mengendap dalam buih kemarau, malam membujuri dada 

kilau 

suatu saat; ia melihat orang-orang berdiskusi, saling lembar 

tanya 

melontarkan beragam argumentasi 

suara-suara itu menetas dan besar, menjadi burung-burung 

bangkai 

mengelilingi tempat ia berdiri, mencium asin keringat 

berbinar dalam darahnya hangat 

 

ia memandang dari jendela negerinya, seluruhnya tinggal abu 

dan rangka 

dan ia kembali berjalan, mengembara; jauh dari cuaca dan 

udara 

burung-burung itu mengikutinya, mematuki seluruh daging 

tubuhnya 

ia berjalan dengan tulang-tulangnya, seperti kerangka 

mencari napas dan nyawa 

 

(Ujung Tanjung, 2013) 

 

 

 

 

 

Adri Sandra lahir di Padang Japang, Payakumbuh, 10 Juni 

1964. Buku-buku puisinya adalah Luka Pisau (2007) dan 

Cermin Cembung (2012). 
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