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Puisi-puisi Dody Kristianto 

 

 

 

Persuaan Orang Tamat 

 

Jika aku bangun, kau pun bangun. Tapi dengan rupa apa 

kau dibangkitkan? Sementara kelewang kita telah disarungkan. 

 

Tapi berdiamlah, bergeminglah untuk hikayat kejatuhan. 

Agar yang masih di darat dan tak terperangkap kegelapan 

masih mengenal bau darah, adab berhadapan, atau pencak 

galak 

menantang yang berulang berputar. Sungguh, beragam gerak 

seru  

kini aku lupakan. 

 

Telah tak kasat pandang semua di depan. Kau seteruku, 

bukan? 

Tapi kau bukan yang dulu menungguku dan menyigapkan 

kuda-kuda menyerang. Aku juga tak ada itikad menuntaskan. 

Benarlah, telah berlaku semua gertakan macan, geliat naga, 

sapuan orang samun yang karib dengan tubuh kita berdua. 

 

Kini tinggal kutatap antariksa gimbal. Laut yang tak lebih 

dari semangkuk kari basi. Lupakan saja tiga langkah ke depan. 

Tidak juga harus kumentahkan semua sentakkan. Tidak ada 

aku 

atau kau yang menyerang dulu. 

 

Inilah hikyat panjang menyimpan hentak perlawanan. 

Kereta ke negeri terbang sudah hilang dari ingatan. 

 

Aku bukan seteru lama yang lagi harus kau seru. Sebagaimana 

kau juga bukan yang dulu memampirkan sebilah parang di 

dadaku. 

dan menggiringku ke tanah jauh. 

 

(2013) 

 

 

 



Pulang ke Pelukan 

 

melintas di depan kuburan? adakah jalan pintas 

lebih ringkas pulang ke pelukan? bagaimana bila 

kau yang biasa menyandang nama jawara terdepan 

harus kencing di celana? tentulah kuda-kudamu 

tersigap bakal ngibrit ke pojokan. lafal istigfar 

mutlaklah luput diucap lidahmu yang tergagap. 

 

benar belaka kabar. penghalang pulang sesungguhnya 

hanya lubang yang mengancam ban. harus tuntas 

lebih cepat kesyahduan yang selaras lagi seimbang. 

harus kembali tingkah jantan pendekar pada kegicikan 

dan kegentaran. sebab bila kaki sudah berdiri pada 

pertengahan tanah paling lengang ini, segala ihwal sungil 

selalu serupa begundal mengagetkan. benarlah, semua 

gerak gelibat maupun yang merambat di hadapan 

telah melebihi sajak gelap yang menimbun kata mayat. 

 

taklah mempan dan akan mendal bila ajian 

yang keluar hanya bertandang pada yang tak punya 

wujud kasar. tak akan kabur dengan gertakan, batang 

yang menunggu madah bangkit yang akan bersarang 

di ingatannya. bukankah jurus mautmu kadaluarsa 

bila dilesat untuk pocong miring atau gerandong sinting 

yang gemar nyasar. 

 

mungkin, kau harus menepikan segala perilaku pendekar 

bila semua upaya tak lagi mempan. segala kitab khasiat silat 

pasti tamat. alangkah melambat langkahmu nan cepat. 

sepeda di tuntunan demikian berat, bukan? ia seumpama 

bagal tak mau jalan. bila demikian, tentu benar belaka 

kau meminta jalan pintas lebih ringkas pulang ke pelukan. 

 

(2013) 

 

 

 

Syair Petarung Gering 

 

pastilah kau tak gentar terlempar pada laga paling 

muram. bukan bedebah banyak lagak yang 

membuat ihwal seranganmu surut. bukan pula 

kompeni nyasar jalan yang bikin keliaran tingkah 

kelewangmu beringsut. 

 

pasti pula tak ciut segala silat tingkah hewan di 

depan rombongan norak yang menunggu nasib sial. 



sebab berpantang mundur kau dari semua hentakan 

penghadang yang bergegas menebasmu, memisah 

antara kepala dan badanmu. 

 

tapi dengan angin nyungsep yang bertandang 

sembarangan di badan, gelagatmu pastilah  

segemetar kucing kurus dikepung hujan. silakan 

saja bersiap dengan tendangan tak tertangkap 

pandang. 

 

tapi cergaslah mencegah anasir keblinger itu. telah 

mahir ia menampar lambung lemah tenaga. 

perkasalah dengan tohokan yang berumah di dada 

lawan. jantungmu benar bakal dikageti sakal yang 

berputaran. berpusinglah, mual, dan keluarkan 

semua kesialan. 

 

taklah elok tingkah demikian di depan seteru yang 

mengasah gobang. 

 

(2013) 

 

 

 

Kepada Jawara Klimis 

 

“Boleh saja kau nampang dengan kegarangan pendekar. 

Mungkin, jerilah semua yang memandang gebrakanmu 

yang membuat janda gemetar dari berdirinya.” 

 

Tapi, bagaimanakah bila kau menghadap pada cermin di 

depan? 

Ia yang gemar mencatat segala bayangan tentu akan 

menyerumu 

dengan bisik menyakitkan. Bisa pula ia menjawab 

pertanyaanmu 

perihal tampang siapa yang tergarang? 

 

Tentunya, kau bakal terpental bukan, seolah ia mengelak 

dan melancarkan satu sapuan rahasia yang berumah di 

dadamu. 

 

Meski telah dikenang engkau selaku yang menaklukkan 

cecunguk 

nyasar, benar pula mata yang memandang bahwa kau kurang 

tertampak sebagai pendekar. Dengan wajah bayi nan manis, 

mungkin 



kau mirip pelengkap pertarungan belaka. Ya, sekadar 

pelengkap 

semenjana. Orang yang dianggap pantas sebagai pelawat, 

lantas berlari 

bersembunyi di rerumput tinggi. Taklah salah yang demikian. 

 

Bila begitu, tak ada guna kau menyimpan segenap kebaikan 

kitab. 

Bergurulah pada hikayat kewingitan. Mendaraslah pada rupa 

yang tertata rumpang, nyungsang, dan tak lagi disawang 

tampan. 

Pastinya, rupa kegawatan pasti merawi tafsir muka kurang 

ajar. 

 

Harus berpindah rerambut pada sekitaran wajah yang polosan. 

Harus 

bersarang kumis tebal agar macan yang menantang merasa ia 

bersua 

sang kembaran. Taklah bergidik demit yang bersemayam 

bila yang dipandang sebatas muka klimis yang lebih wajar 

dicubit 

dan digelitik. 

 

Sungguh, tidak barokah bila jawara hanya memasang muka 

rupawan 

di depan sang penantang, yang memuntir kumis dan mengelus 

cambang 

yang memanjang. 

 

(2013) 

 

 

 

Dody Kristianto lahir di Surabaya, 3 April 1986. Saat ini 

tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur. 
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Puisi-puisi Ook Nugroho 

 

 

 

Kepada Tukang Cukurku 

 

Mari kita bertukar tempat, sebentar 

Dengan begitu mungkin lebih mudah kau pahami 

Perangai maut yang kasar, datang ia 

Padamu berterang atau selinap, kukira sama 

 

Sekarang duduklah, sedang aku berdiri 

Kilau pisau pada tanganku yang satu 

Biar kurasai gegumpal rambutmu, mengombak 

Duduklah nyaman, kini coba kau rasakan 

 

Rapat tubuhku menempel, kemejaku lembab berbau 

Sebab peluh, dari bahan citra murah belaka 

Mungkin gemuruh debar jantungku sekonyong 

Sempat juga kau serap, sebab semacam gairah 

 

Serupa darah mendesir, memaksaku berpikir 

Hanya diperlukan beberapa sayatan, mungkin 

Satu sayatan utama pada pembuluh sentral 

Kau pun terhenyak, tak teramat paham mulanya 

 

Tidak, bahkan kau tak sempat melolong, berontak 

Segalanya sudah kasip, lenganku yang satunya 

Teramat kukuh bukankah, mencekikmu sungguh mudah 

Sebelum mendorongnya rebah bersimpah 

 

Maaf, jika uraianku barusan membuatmu mual 

Kini baiklah aku kembali duduk, memejam diam 

Dengan kilat pisau pada genggammu kukuh, ayolah 

Rapikan anganku putih melebat kian liar menyemak ini 

 

 

 

 

 

Kata Kepada Penyair 2 

 



Kau bernapsu mengulitiku 

Selapis demi selapis 

Bermimpi menemukan di sebaliknya 

Semacam inti atau saripati? 

 

Makhluk malang, kini kuberitahu 

Leluhur kami dulu beramsal: 

Kami terlahir dari semacam perih purba 

Mereka tinggal di kekosongan arti 

 

Kalianlah para makhluk dungu 

Memaksa kami hadir di batas ambigu 

Kini kau ciptakan pula ini permainan 

Semu tanganmu meraba yang tak ada 

 

 

 

Kitab Kabut 

 

Kubuka kitabmu 

Halaman-halaman yang menyiksa 

Sepasang mata tua ini 

Huruf-huruf yang terlalu 

Benderang, seakan 

Menentang silau surya 

Seolah kita mustilah 

Bertarung lebih dahulu 

Setiap kali, memperebutkan 

Inti kisah yang kau sembunyikan 

Di sebalik lelapis kata? 

 

Kuhasratkan mengoyak 

Bebaju zirah selubungmu itu 

Meraih samar jantungmu 

Ranum mengilat bebuah purba 

Tapi kau tergelak gagak 

Memandangiku betapa tegak 

Tiada kusimpan di sini ujarmu 

Jika kau impikan serupa jejak 

Tapak-tapak sepi menegas 

Pada luas pesisir bahasa ini 

 

Pulang, kutulis pada pintu 

Semacam salam pada halamannya 

Murni bagai debar dara 

Lalu kukubur kitabmu 

Kukubur di bawah kakilangit kabur 

Tapak-tapak yang menyiksa 



Sepasang kaki tua ini 

Seakan kita sepasang seteru 

Kalut bergelut di alas waktu 

 

 

 

 

Ook Nugroho lahir di Jakarta, 7 April 1960. Buku puisinya 

Hantu Kata (2010) dan Tanda-tanda yang Bimbang (2013).  
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Puisi-puisi Mario F. Lawi 

 

 

Jingitiu 

 

Sebelum meninggalkan ketujuh anaknya di depan pintu 

Gereja, kakek sempatkan berterima kasih kepada tigabelas 

cahaya yang membopong tubuhnya. “Masuklah, Anak-anakku! 

Saya selalu mengasihi kalian.” Di belakangnya, pepohonan 

lontar dan padang memanjang ke arah kaki langit, ke arah 

tempat yang paling disukainya ketika menggembalakan 

domba-dombanya yang putih. 

 

Tak pernah ia merasa asing pada punggung yang kerap ia 

bagikan pada matahari bahkan ketika di balik punggungnya 

menyembul tiang-layar yang akan membawa segenap tubuh 

dan jiwanya ke surga. “Surga adalah daratan yang dijejali 

lontar. Kau dapat menyadap tuak sebanyak mungkin sesuka 

hatimu sambil berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain 

tanpa harus menyentuhkan kaki-kakimu di tanah.” Suara 

kematian terdengar meninggi sebelum jatuh seperti angin. 

 

“Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putera dan 

Roh Kudus. Amin.” Misionaris putih itu mulai menumpahkan 

isi buli-bulinya. Ia datang dari sebuah tempat yang jauh, dan 

ia tak mengenal Kika Ga. 

 

Kakek melemparkan hatinya ke sebuah hari di bulan Da’ba, 

ketika ia mendengar riuh suara sukacita. Orang-orang 

berkumpul di kelaga rai. Seperti nira yang telah penuh di 

ujung tangkai mayang dan siap untuk dikumpulkan ke dalam 

ha’ba, senyum kakek menetes. Betapa pun gagap kehidupan 

berbicara, suaranya selalu terdengar merdu di telinga kakek. 

 

Kakek pun menekukkan lututnya, membetulkan kain yang 

digunakannya, sebelum meneteskan airmatanya. Ia pun 

diangkat ke surga. Ke tempat yang lama ia nantikan untuk 

melihat mata kail yang menyangkuti Kika Ga sebelum Rai 

Hawu diciptakan. Ke tempat ia akan berjumpah Rai Ah—

manusia pertama yang diciptakan Sang Mahakuasanya. 

 

(Naimata-Oenuntono, 2013) 



 

 

Kana 

 

Akan kujumpai kau seusai Sabat, Sahabat. 

Kucucukkan tangan tempayanmu yang pasrah 

Ke dalam lambungku sebagaimana Thomas 

Senantiasa yakin pada kesedihannya sendiri. 

 

Stigmataku yang bening bercahaya menguarkan 

Aroma bagi pemilik anggur yang terlalu sopan. 

Kau mencari Paskah ke arah laut tempat Yahweh 

Mengajarkan Musa mendirikan tembok-tembok air. 

 

Tapi Ephphatha adalah milikku, dengan segenap 

Keras kepala yang kuarahkan ke pintu gerbang kota. 

Dari balik lubang jarum, aku menyaksikanmu 

Dan orang-orang yang menikmati pestamu. 

 

Gabbatha yang malang juga mendengar suaramu 

Yang turut menyanyikan pujian dan melambaikan 

Tangan sambil menghamparkan pakaian ke jalan. 

 

Jika layak kutumpahkan sejumlah kata di hadapanmu 

Maka dengan bahagia aku akan lebih banyak lagi 

Belajar dari Maria: perempuan yang begitu pasrah 

Menampung tetes-tetes airmatamu dengan hatinya. 

 

(Oepoi, 2013) 

 

 

 

 

Siesta 

 

Tak perlu seandainya untuk dapat mengasihimu atau 

mengasihanimu. Kami berterima kasih karena telah engkau 

sembunyikan matahari di balik langit. Langit pun engkau 

lesapkan ke balik bola mata kami sebelum kaujatuhkan bola 

mata kami ke dalam piala Yusuf. Kepada tangan-tangan mimpi 

yang semenjana kami merelakanmu, karena sejumlah sia-sia 

telah kami jalani selama terjaga. Tiga hari sebelum Paskah, 

kami taburkan abumu pada jubah merah yang tak lebih rekah 

dari darah Anak Domba, setelah keprak dari dalam kapela 

menjadi rekuiem yang sempurna bagi kematianmu. 

 

(Naimata, 2013) 

 



 

 

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

1991. Belajar di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Nusa 

Cendana (Undana), Kupang, Timor. Bergiat di Komunitas 

Sastra Dusun Robamora.  
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Puisi-puisi Gus tf 

 

 

 

Susi Getar 

 

1. Sesudah Tahun-tahun 

 

bibir, oh, getir. Mata, oh, luka. Dada, oh—  

Tapi tidak, saat kau ambil diam dari gerak. 

Getar jadi Susi, Susi jadi kami. “Menari.” 

 

Atom menari. Dari sehelai bulu di kaki 

kucing, ke bulu lain di ekor kelinci. Dari 

sebuah sel di gelambir leher sapi, ke sel lain 

di lipat gelogoh lambung kami: materi. Ah, 

 

atom menari. “Mencari.” Atom mencari. 

 

Tetapi tidak. Sesudah tahun-tahun di luar— 

masehi, kini kami, si semesta getar ini, telah tak 

lagi mencari. Sesudah igau, pedih imbau, kami ini, 

Susi ini, sudah bukan lagi frekuensi. Bibir, oh— 

 

getir. Mata, oh, luka. Dada, oh, fana, “Katanya.” 

 

2. Nama Kosmik 

 

Maka: “Baik, berilah kami nama kosmik,” agar 

bisa kami baca semua bahasa. Getar ini, semesta 

ini, telah melepaskan kami dari tinggi. Dan kini, 

lihatlah, Susi menjauh, memberikan cahaya 

 

kepada musuh. “Kami rendah. Kami rendah,” nama 

purba untuk tanah; nama kosmik untuk berserah. Ah, 

Susi, wujud fana dalam getar ini, engkau rasakah 

kata-kata mati, hilang arti, dari mulut materi? 

 

Maka: “Baik, jangan lihat lagi kami dari naik.” Tinggi 

rendah, atas-bawah, kekal musnah dalam kamus kosmik. 

Engkau menari, engkau mencari, sia-sia menari sia-sia 

mencari. Engkau menari, engkau mencari, sia-sia 



 

berkata sia-sia bicara. Getar ini, semesta ini, ah Susi, 

engkau rasakah? Selengking apa pun kau bicara segelas 

apa pun kau berkata, jika bukan nama kosmik, maka  

bagi mereka: semua cuma kosong—hampa belaka 

 

3. Getar 

 

 begitulah semua datang padamu—bentuk tanpa rupa, 

ruang  

tanpa waktu bahasa tanpa kata. Semua lenyap dalam getar 

semua  

dikenali dengan denyar. Bukan quantum, Susi, yang di 

duniamu  

menarikan sunyi; atom mengerang, merintih lirih dalam 

materi. 

 

 begitulah getar lalu mengangkatmu: bukan naik, tapi 

meniup  

kelam jadi terang melucut galau dari bimbang menyingkap 

riang  

dari erang. Semua alamat semua tujuan, segala tempat yang 

dulu  

tak henti datang, kini kaukenali sebagai jalan bernama pulang. 

 

 begitulah getar jadi dirimu, Susi—begitulah getar itu 

akhirnya  

sampai padamu. Dan hari itu: wajah-wajah menunduk, kalut-

gundah;  

lelah, dibakar api menyala*. Saat kutub mengarah ke matahari,  

siang akan tetap siang dan malam akan tetap malam**. Maka 

apa 

 

yang disebut quantum, akan dikenali dari pohon bernama 

zaqqum. 

 

2008 

 

* Dari QS 88:1 s/d 4. 

** Dari QS 28:71 dan 72. 

 

 

 

Susi dari Oryana 

 

 Garis-garis itu pun lalu kautarik: mengulur gema, 

mengirim peta,  



suara-suara yang dipetik dari dawai kosmik. Ada sesuatu di 

luar sana,  

di luar langit-langit di luar-luar angkasa, sudah sejak lama 

menunggu  

semacam tanda. Maka, suatu hari, seperti sudah sejak lama 

kau 

 

percaya, ia pun turun: Oryana, putri dengan empat jari, yang 

sela 

sela jarinya berselaput seperti jari angsa. “Susi, itukah ia, 

empat jari  

yang dulu pernah kaupetakan dari empat gema?” Dan 

gelombang itu 

pun lalu kaurenda: epsilon, teta, dan alpha—cikal semua cakra. 

 

 Oryana, Si Ibu Agung, segera mencabut apa yang 

kaupunya: mata, 

lidah, kulit, hidung, telinga. Semua akan diberikan kepada 

tujuh puluh anak  

yang ia lahir-bumikan di tiga puluh tiga gunung di tiga puluh 

tujuh  

palung. Dan selaput, yang membuat empat jari jadi berpaut, 

kau  

 

jelmakan jadi kabut, selubung masa lalu yang setiap mengulur 

gema  

setiap mengirim peta tidak tertangkap oleh sesiapa. Garis-garis 

apakah  

yang bisa terbaca yang bisa tertanda hanya oleh indra? 

“Engkau sendiri  

yang membatasi segala hanya pada atom, hanya pada materi,” 

geribat  

 

getar Susi. Dan selalu, selalu pula kaujawab dengan hanya: 

Lain kali.  

 

2009 

 

 

 

Susi dari Cashinava 

 

 Apa yang dulu nyata, kini menjadi dongeng 

kuno, 

apa yang dulu dongeng kuno, kini menjadi 

mitologi  

 



 Si pemegang kunci yang mengenalkan diri sebagai Damis, 

tak pernah  

kautemui di Nineveh. Nineveh yang dulu kaukenal sebagai 

kota, pun kini  

cuma tinggal sebuah sumur tua. Tak ada timba. Ada seekor 

ular menjaga;  

ular yang setiap kaubutuh air dan berhasil menimba, setiap 

kali itu pula  

akan berganti kulitnya: dari putih ke hijau, hijau ke biru, biru 

ke jingga.  

Dan, setiap kembali ke putih, kau segera tahu wujud aslinya: 

Heracles. 

 

 Heracles, sang perkasa itu? Kau tahu, dua belas tugas 

Heracles sudah  

selesai dalam dua belas dongeng lalu. Sepuluh dongeng lenyap, 

sembunyi,  

dan dua sisanya menjelma mitologi. Dan engkaulah, 

Apollonius, yang kini  

menanggung mitologi itu; yang menyebabkan engkau lahir di 

Kapadosia,  

menjejak bumi Tyana, harus berjalan jauh ke India, mewarisi 

peta yang  

terbuat dari gema; penunjuk jalan ke Kota Para Dewa. Apakau 

engkau  

 

tetap percaya—kota itu ada? Lihat ke belakang, jalan-jalan 

lenyap bagai  

mencair, dusun-dusun bergerak bagai mengalir. Rasakan ubun 

mengepul,  

menggigil, membubung naik digulung gema. Peta itu. Apakah 

itu memang  

peta yang sama, yang ditemukan Larchas, seperti juga peta di 

La Filouziere  

dan di Chancal de Mahoma? Peta cakrawala. Kaubayangkan 

dentuman itu: 

 awan-awan gas es dan debu Kaubayangkan sesuatu sebelum 

dentum itu:  

dari manakah awan-awan gas, es, dan debu? Rasakan, seratmu 

bergetar. 

 

  Apa yang dulu dongeng kuno, kini menjadi 

mitologi, 

  apa yang dulu mitologi, kini bergetar di dekapan 

Susi 

 

 Si penjaga gerbang yang minta dipanggil Nyaya (kau pun 

kini tahu dari  



mana Brahmana mendapatkan sebuah nama), heran, takjub, 

bagaimana kau  

bisa melewati Nineveh. Ada titian api, singa bertubuh bara, 

naga berkepala  

sembilan. Kau pun lalu mengerti: si penjaga masih tertahan 

dalam dongeng  

belum menjelma mitologi. Dia tentu tak kenal Damis, ular-

Heracles jalan  

mencair dusun mengalir. Bagaimana kau harus bicara—

tentang Si Kota. 

 

 Kau pun kini ragu, benarkah ini gerbang itu? Engkau 

malu, “Apollonius,  

inilah catatan itu: akashic, tempat kaubisa kembali melihat 

hidupmu.” Aduh,  

bukan. Kauhanya ingin melihat masa (dua juta tahun 

manusia); engkau hanya  

ingin melihat badan (yang tak bisa dipenjara Domitian). 

“Apollonius, tahan  

hasratmu saat tubuh berdenyar; tahan nafsumu saat serat 

bergetar.” Ah aduh,  

bukan itu. Engkau hanya Si Pewaris Peta; engkau hanya satu 

dari dua sisa 

 

mitologi Para Dewa—benarkah gerbangnya? Engkau 

bayangkan Damis si  

pemegang kunci yang tak kaujumpa, engkau bayangkan si 

penjaga masih dalam  

dongeng bersama Nyaya. Ah, benarkah ini gerbangnya? “Ayo 

cepat, Apollonius.  

Kota ini menyimpan satu lagi mitologi sisa. Sebelum sepuluh 

dongeng Heracles  

menggigil, menyembul keluar dari sembunyinya.” Engkau 

ragu. Engkau malu.  

“Ayo, Apollonius. Sebelum kota membubung, naik ke langit. 

Sebelum Zeus  

meraung, memberi pedih ke sakit. Cepat.” Ganti kulitmu! 

Ganti kulitmu! 

 

2010 

 

 

 

Susi dari Shandiar 

 

 Kaubaca, semua kembali ke hari yang sama. Saat Susi 

berpendar  



di langit gua Shandiar. Empat puluh lima ribu tahunmu, 

pahat-presisi  

di batu-batu kitab Tumer. Berhala Besar itu akhirnya leleh, 

cair, dan  

lumer. “Biarkan hasrat, seratmu itu, curam dan terjal. Biarkan 

serat,  

dagingmu itu, duri dan aral.” Semua kembali gema, sebelum 

getar. 

 

 Kaudengar, pahat itu lengking, nyaring pilu batu. Raung-

sedan,  

hari pemisahan.* Dua juta tahunku—empat puluh lima ribu 

tahunmu,  

mengerut surut di Baradostian. Seserat mengendap, dedaging 

tertahan,  

ruang-waktu pudur di Barda Balka. “Wahai, tangga spiral 

berputar itu,  

yang dulu kaubawa dari Sumeria, pernahkah sudah sampai ke 

Inca?” 

 

 Kaucatat, Susi berdenyar: menggenang, malih-getar dalam 

terang. 

 

2010 

 

* Dari QS 37:21 

 

 

 

Gus tf lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat, 13 Agustus 1965. 

Buku puisinya yang telah terbit: Sangkar Daging (1997), 

Daging Akar (2005), dan Akar Berpilin (2009). 
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