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Puisi-puisi A. Muttaqin 

 

 

 

Silsilah 

 
Kulahirkan kau lewat kupingku, supaya farjiku tetap merah dan rahasiaku 

terjaga. Cukup kau tahu, kupingku mawar koyak, mawar bengkak dan jantungku 

batu lapar berdetak. 

 

Tidak. Tak usah kau tanya rusuk dan rahimku yang runyam, supaya tak ada lagi 

sebutan anak haram. Mereka mengira kau adalah anak sekaligus gendakku. 

Tidak. Tidak. Mereka tak tahu, kau sebetulnya ibuku, ibu seteruku, sebab kau 

menyimpan zakar rahasia yang mengancam pedangku. 

 

Terkutuklah kau sebagai ibu lantaran tak mampu mengutukku. Terkutuklah aku, 

si jantan jahanam yang lebih keras dari batu. 

 

Tidak. Kita tak boleh saling mengutuk. Mari kita sudahi macam-macam maki dan 

benci. Membikin perahu pasti lebih terpuji. Supaya kita bisa pura-pura keliru 

sebagai anak dan ibu yang hendak bersetubuh. Tidak. Tidak. Bukankah 

persetubuhan anak dan ibu hanya banyolan jelek para pembuat gaplek? 

 

Telah kupanjangkan rambutku, supaya kau berani membawaku ke meja dadu. 

Supaya kau tahu: aku iblis manis, iblis sinis, iblis bengis. Sehingga para pengecut 

wandu itu malu-malu menyebutku setan pengacau. 

 

Kupasang giwang dari zaman Kahuripan, maka ngacenglah mereka sekalian yang 

miskin pedoman. Lihatlah, wajahku cantik sekaligus tampan. Tidak. Tidak. 

Cantik dan tampan hanya milik mata yang dilanda katarak. Aku wajah licik dan 

tengik. Bahkan untuk melahirkanmu, aku tak perlu bercinta dengan lelaki atau 

perempuan. Tidak. Aku bercinta dengan diriku sendiri. 

 

Kumasuki lubang kupingku, yakni lubang kiri, kemudian lubang yang kanan. 

Kumasuki dengan cara demikian, supaya aku leluasa menyortir suara dan 

bisikan, seperti memilih benih bagi kebajikan. 

 

Kukawinkan benih lebus dan benih bagus, supaya kau lekas lepas dari sawan, 

bulu perawan, dan masa remaja yang berlebihan. Tak ada kun ajaib datang. Tapi 



kupingku jadi mekar dan kau pun keluar mengudar bunyi-bunyi liar yang 

membikin kawanan beo gemetar. 

 

Tapi sebentar. Sebentar. Jangan kau panggil aku ibu. Sekali lagi, kau tak hanya 

anakku. Kau anak sekaligus gendakku. Tidak. Tidak cukup begitu. Bahkan kau 

sebetulnya ibuku, embakku, kawan kentalku, musuhku atau lebih dari itu. 

 

Tak usah kau cari-cari ayah. Supaya jantungmu tak lagi terluka, supaya kita bisa 

terus bersandiwara, berpura-pura. Maka kutelanjangi diri di meja dadu, 

telanjang penuh. Supaya mereka tertipu dan menyebut kau lahir dari benih 

sekian ayah. 

 

Tapi, tenanglah. Jangan kau menyangkal mereka. Kelak, sebagian pawang 

cemerlang yang bukan pecundang akan tahu, kau—seperti halnya riwayat para 

jawara dan pendekar—sekadar anak dari kisah kosong dan cerita bolong. 

 

Sekali lagi, tenanglah. Tak usah marah. Apalagi bercita-cita jadi pemanah yang 

suka bergagah-gagah, tapi masyaallah, berakhir membusuk di tengkuk wanita. 

 

Tidak. Tidak. Tak ada tujuh bidadari yang sudi turun ke bumi. Tapi jangan 

frustasi. Tak usah kau untal gunung, mengentuti para dewa, atau bertindak tolol 

dengan memotong zakarmu. 

 

Ingatlah, kau anak yang lahir dari kupingku. Kita memang tak pernah 

bersetubuh. Tapi cukup kau tahu, aku sudah tak perawan, jauh, sejak pentil 

susuku masih hijau. 

 

Kini, boleh kau tendang perahu, menggempur candi, memanggul salib dan 

menghunus mata dengan keris. Atau, kalau kau mau, masuklah ke mulutku 

untuk kukunyah dan kusemburkan ke setiap mulut bau yang suka mengaku-

ngaku sebagai ayahmu itu. 

 

(2014) 

 

 

 

 

Jenglot 

 

Mari, kutunjukkan jalan kematian, Kiai. Menemui hidup yang sebenar-benar 

hidup. Menemui pohon, pohon tua, di mana roh-roh menggantung dan 

menunggu. Tidak. Tidak. Roh-roh itu tidaklah menunggu. Bukalah kuplukmu. 

Nyalakan rokok klobotmu, Kiai. 

 

Begitu sementaranya waktu. Hingga kawulamu perlu berguru pada balsam dan 

formalin. Mengawetkan birahi dan seperangkat angan. Juga kesementaraan. 



Tidak. Tidak, Kiai. Yang sementara ialah dagingmu. Jua daging para kawula yang 

darahnya terhisap olehku. 

 

Kiaki tentu tahu, seperti wewuku waktu, serat daging lebih semu ketimbang 

rambut dan kuncup kuku. Maka kukeringkan dagingku. Kupanjangkan kukuku. 

Kupanjangkan juga rambut melebihi panjang badanku. Kupanjangkan dua serat 

wingit dari tubuhku itu. 

 

Supaya aku sigap mengisap darah para kawulamu. Juga otaknya yang mengisut, 

serupa rerumbai maut. Tidak. Tidak. Itulah jemari ajal yang terulur lembut, 

selembut umbi luput, terulur dan terulur, memanjang (tanpa bertele-tele begini?) 

menelikung jantung, Kiai. 

 

(2014) 

 

 

 

Simpul 

 

Buyut-buyutku mengikuti nabi yang cukup diri 

Mengajar rupa mencintai seperti menebar benih 

 

Kakek merawat sapi, gelambirnya putih. Dari sapi 

Kakek belajar sabar menggemburi sawah dan sepi 

 

Nenek merunut Sri, merunut jalan penandur padi 

Maka ibu berguru pada gabah, bukan pada pari 

 

Ayah menabur gabah lalu menundukkan kepala 

Seperti berdoa bagi benih kesabaran dan cinta 

 

Tidak. Tidak. Barangkali Ayah tak hendak berdoa 

Untuk benih cinta yang ditanam di gembur tanah 

 

Ibu bilang, tak baik berprasangka pada tanah 

Sebab tanah memberi kami cukup-cukup berkah 

 

Paman membuat ketam dari bilah pring, sebab 

tangkai gabah mudah patah laiknya mimpi Mooi 

 

Yakni mimpi kami tentang sungai, tentang padi-padi 

Tentang nabi dan tentang yang membuat hati damai 

 

Tidak. Tidak. Bagaimana Bibi bisa damai berbenah 

Di tengah sawah saat hujan jadi hama di kakinya? 

 



Seperti aku yang mengingat mereka saat hujan lebat 

Sementara jalanan macet dan got-got pada mampet 

 

Maka kupintal suluk merang warisan moyang kami 

Serupa mantel jerami untuk menepis hujan berlebih. 

 

(2013) 

 

 

 

A. Muttaqin, tinggal di Surabaya, Jawa Timur. Buku puisinya yang terbaru, 

Tetralogi Kerucut (2014). 
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Puisi-puisi Rio Fitra S.Y. 
 

 

 

Padang Satu Jam 

 
Skuter bulat berlubang asap pecah di Ulak Karang 

terdengar sampai ke Air Tawar. Kau pakai buat 

mengantar Upik Boco. Gadis kulit merah rambut terbakar 

dikuncir dengan karet gelang. Subang dari koin 

seratus rupiah tahun sembilan satu di telinganya 

alangkah gaya. Sekali ia melenggok 

matamu hijau seketika. 

 

Di depan klenteng kampung cina kau akan temukan 

seorang penyair sedang menonton orkes orang tua-tua. 

Padang satu jam, berkilo-kilo meter goyangan. 

Di jalan lain suara gitar dengan getar berlainan. 

 

Skuter bulat berlubang asap pecah itu 

enggan ditumpangi kekasih-jauhmu dari Jakarta. 

Ia hanya menemukan bioskop lama tengah pasar 

memutar pilem hantu, buku kisah cinta sedih 

tentara kalah perang, dan ketiak basah pedagang 

kaki lima bersuara parau. Seakan kekasihmu 

tengah minum sepuluh butir antimo di bus kota. 

 

“Kota ini tak suka memakai syal, semua di sini berlari 

pelan, hanya bisa menatap punggungku di kejauhan,” 

begitu ia kata ketika menolak memelukmu. 

 

Padang, 2014 

 

 

 

 

Orang Berderai 

 

Kami bertangan ceking penarik kapal kandas 

ke tepian pulau yang kau beli itu, kau di kabin 



menggenggam getar haluan. Kepala kami berbintang- 

bintang saat dipukul tapi tak ada arah di situ. 

Laut adalah kekalahan, daratan adalah jurang bunuh diri. 

 

Kami hanya orang Berderai 

berombong-rombong menyeberang ke Malay 

sebab perut kami balon gambar upin-ipin. 

Di sana, kakak perempuanku anak gadis 

pencari nasi lalu pulang dengan perut gembung 

hingga badannya menjadi dua. Ibuku tak pernah tahu itu 

karena pegawai pemerintah berikan ibu kompor gas 

untuk perut-perut sempit kami 

untuk paru-paru yang sesak ini. 

 

Rumah kami berudara obat bangsal terdekat 

maka kau pasti tak akan percaya kalau kami tak pernah 

bercita-cita menjadi lonte. Di ruas jalan itu 

di perempatan jalan itu, saat kau harus buru-buru, 

tabrak sajalah kami karena kami ini, apalah, 

hanya orang-orang Berderai belaka 

yang punya sembilan nyawa. 

 

Padang, 2014 

 

 

 

 

Rio Fitra S.Y., lahir di Sungailiku, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Alumnus 

Universitas Negeri Padang. Menetap di Padang. 
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Puisi-puisi Deddy Arsya 

 

 

 

Fais Akan ke Oman 

 
Fais mungkin akan ke Oman 

dia sedang mengurus paspor 

aku bisa bahasa Arab sedikit-sedikit 

bahasa Arab murni seperti kitab suci 

aku berharap bertemu kiamat di Makkah 

tapi Oman tidak punya Ka’bah kan 

aku bertanya pada anak-anaknya 

apakah ayahmu akan lama di sana 

aku belikan dia air perasan tebu 

murni tanpa tambahan gula 

murni seperti bahasa kitab suci di mulut ayahmu 

tukang tebu itu seorang yang pekak 

Fais akan ke Oman menjadi pelancong 

pelancong—bukan tenaga kerja ilegal! 

aku sumbatkan itu ke telinganya 

aku bayangkan anaknya dipakaikannya sorban 

berfoto memanggul senapan mainan 

Fais akan memotret seorang habib 

 

 

 

Kehilangan Maiza 

 

Maiza kini ada di Singapura 

kuncinya bergerai-gerai ditampar angin dari Malaka 

dia belajar bahasa Belanda kepada seorang doktor 

yang hampir setahun ini kehilangan kacamata 

bahasa Inggrisnya semakin baik dari hari ke hari 

Universitas Andalas memberinya voucher 

belanja kamus satu triliun kata ambigu 

arsip sejarah di sini banyak sekali 

dia minta dikirimkan mesin fotokopi 

aku akan makan siang bersama mahasiswa Vietnam 

mungkin tahun depan aku akan ke Cornell 



apa kabar Melayu yang tidur dalam cangkang kerang? 

kabar baik Nguyen bermata pipih daun kacapiring 

aku punya stanza untukmu kiriman iparku yang penyair itu 

nun dari kota jauh di dunia ketiga yang dibikin dari jaring laba-laba 

Maiza mendapat beasiswa sekian juta sebulan 

anaknya suka sekali memukul-mukul pintu sekarang 

apa kau bisa lihat lampu mercusuar dari negeri kita, Mama? 

teman pamanku bekerja sebagai buruh di pabrik kaos kaki di Batam 

dia bisa melihatmu hanya dengan teropong dari sisa perang dunia kedua 

sebentar lagi Natal tiba, anaknya ingin kaos kaki 

seperti yang dikenakan Santa, Mama 

 

 

 

Hujan di Pergantian Bulan 

 

Lobak kami terserang abu Merapi 

bala penyakit tiba secepat kilat menyambar 

istriku sore-sore pergi mengajar, ke madrasah, bicara tentang tuhan 

yang seperti layang-layang: kita terhubung hanya dengan sehelai benang 

ke dalam hujan yang menyakitkan dia menyusup 

basah kuyup, menyumbul pusarnya yang besar 

anak perempuanku dalam perutnya menggeliat 

mengajukan pertanyaan yang tidak bisa kujawab: 

Ayah, kenapa matamu basah dan hujan membawa wabah? 

lobak kami terserang epidemi demam panjang 

aku menulis sajak ini sambil menunggu nasi masak 

beras terakhir dari perbendaharaan di dapur kami 

tuhan bicara dengan huruf kapital tapi sambil berbisik 

suaranya seperti desis ikan dalam minyak jelantah di dapur istriku 

kran milik PAM itu lupa kau matikan, lampu nyala siang dan malam 

air di kamar mandi merembes sampai ke hutan di negara maju 

hutan yang benihnya dikirim dari tanah leluhurmu, Anakku 

bunyi perut istriku berdentum seperti meriam padri 

anak perempuanku dalam perutmukah yang menerjang-nerjang itu? 

hujan di pergantian bulan membawa kuman-kuman 

yang menjalar sampai ke meja makan 

menerjang-nerjang sampai ke dalam sajak ini 

 

 

 

Kiamat di Hari Kamis 

 

Hari Sabtu ini malaikat akan mencabik baju di dadanya sendiri 

payudaranya akan menyumbul seperti kecambah kacang 

yang baru berumur tiga hari 



para darwis akan menyembunyikan dirinya dalam firman 

khatib Jumat akan memukul-mukul mimbar 

menangisi waktu yang akan selesai: 

di hari Kamis ini kiamat akan datang 

aku suka membenturkan kepalaku ke lantai 

pada keningku tumbuh sebuah karcis ke surga 

seperti jika kita menonton konser musik di kota 

ada ingatan yang terus robek di kepala siapa saja 

aku tak menyiapkan kapal untuk banjir besar yang akan datang 

hari Minggu ini hujan deras akan turun 

kau akan berhenti ke gereja 

hari ini hari Rabu yang cerah 

kalender Masehi akan merayakan paskah 

tukang pos membawa surat dari neraka 

sebentar lagi akhir dunia, hamba lata! 

seorang pastor kehilangan jemaah di gereja 

aku minta pengampunan pada ibuku 

asu, Tuhan ada di antara kerampangmu 

ibuku marah-marah pada sebuah kopiah di kepalaku 

seorang haji pulang dari Makkah pada hari Senin pagi 

aku mendapat jatah kurma dan sekerat doa berkarat 

hari Selasa langit tersibak kabut yang bergumul 

dengan hari lalu yang bagai jaring laba-laba 

aku terperangkap bagai nyamuk hilang daya 

 

 

 

Gunung Api Fantasi 

 

Ada tukang bakso lewat setiap sore 

membunyikan genta sebagai tanda 

aku mengira yang lewat itu gerombolan sapi 

orang-orang memburunya bagai arak-arakan ke kuburan 

Tia ada di antara riuh karnaval itu 

para pembeli berbicara dengan ibunya sambil menutup kedua telinga 

anjing menyalak dan istriku memutar lagu sedih seperti memutar kran air di 

kamar mandi 

bunyi air terdengar sampai ke masjid 

Tia berlari-lari mengejar suara adzan magrib yang berkirab ke langit 

seperti klenong genta tukang bakso itu yang menghidupkan motornya 

membawa kabut serta dalam periuk raksasa 

ayam berkotek-kotek di dalamnya seperti hendak bertelur/berebut makan 

dengan kucing 

Tia segeralah sembahyang, kita akan ke pasar malam, makan dalam sebuah 

piring besar 

minum dari kawah gunung api fantasi 



hari-hari sedih melonjak bagai gelembung lahar 

dan hari-hari bahagia redup bagai lampu 5 watt 

 

di pasar malam tukang bakso itu berbicara dengan petugas karcis 

Tia berdiri di pintu masuk di samping periuk baksonya 

mendengar suaca, ada yang mencakar-cakar seperti kaki-kaki ayam 

ibunya menariknya ke arah kerumunan 

tukang bakso itu melemparkan topinya melemparkan gentanya 

tidak ada suara klenong apa-apa, pasar malam seperti mati, 

yang hidup toh hanya pengeras suara 

nun dari menara masjid dekat rumah Tia 

tapi azan isya telah lewat lama, kan Bu? 

mungkin anak-anak TPA sedang latihan menjelang musabaqah 

Tia tidur dalam pelukan tukang bakso sambil menghapal nama-nama suci Tuhan 

mungkin Tuhan sedia mengelus-elus pangkal telinganya 

dua kali Tia terbangun 

sunyi menyergap 

apa pasar malam sudah mengancingkan baju? 

Tia ingin pulang naik motor Mas tukang bakso 

periuk bakso tinggal di pasar malam 

bersama ayam-ayam yang terus 

mencakar-cakar 

 

 

 

 

Deddy Arsya tinggal di Sumatera Barat. Buku puisinya, Odong-odong Fort de 

Kock (2013). 
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Puisi-puisi Iyut Fitra 

 

 

 

Jalu-jalu 

 
(sebuah perpisahan tengah malam) 

 

sebelum berangkat. yang diusungnya hanya doa 

dan kami bertemu di ujung trotoar itu sebelum menuju pasar 

kaulihat dadaku tak lagi gempal? denyutnya serupa dengus kereta di stasiun lama 

kemudian ia ceritakan sepetak asa yang digadai 

orang-orang turun ke jalan. menyanyi seraya menangisi masa lalu 

ada beberapa anak muda menari piring. ada beberapa anak muda yang lain 

memecah-mecah piring. cermin di matanya tiba-tiba buram 

potret, beri aku potret ketika ibu-ibu masih ke tepian. negeri ini akan dijual! 

lalu ia mengajakku ke lapik itu. mendengar kisah-kisah lama 

tentang pelayaran. atau mungkin kematian 

 

di  lapik itu sejarah dilagukan. adat dianjungkan 

sebagaimana waktu terus lepas dan simpul-simpul menjadi tak jelas 

ia bisikkan, jangan jual keyakinan untuk anak-anak yang tak makan 

kemudian ia buka dadanya yang tak lagi gempal. masih menggumpal doa di sana 

seperti pisau. atau barangkali tumpukan darah saudaranya 

aku ingin menjumlah gurat-gurat itu. tapi jalu-jalu telah dipuhunkan 

kita berniat berlama-lama, tuan berniat memutuskannya 

ia pergi. aku pergi 

menuju satu pertempuran yang teramat pasti. 

 

Payakumbuh 2013 

(Jalu-jalu: lagu penutup dalam kesenian saluang Minangkabau) 

 

 

 

Lagu Burung Nuri 

 

setelah lama pembuangan. tersesal juga sabung dan dadu 

diri yang tercampak. kini kembali tersentak 

magek manandin yang dihidupkan burung nuri. di rimba-rimba senyap 

dari mimpi dan lagu pilu puti. masih teruskah kepedihan? 



aku pulang, subang bagelang! 

 

maka ketiadaan yang serimbun pantun. berjalan ia sepanjang asing dusun 

lubuk buaya dan padang serai. tiga dengan kampung koto tengah 

orang yang kaya bermaksud sampai. orang yang miskin patah di tengah 

terbayanglah segala rupa. juga pertunangan yang malang 

hari pagi. matahari tegak tali dan petang yang telah datang 

ia lecut bayang-bayang 

si biring yang disabung. gundu di genggaman janang 

magek manandin terusir dari kampung sendiri 

aku pulang, subang bagelang! 

 

sungguh hidup sekali masing-masing 

yang terbujur akan lalu. yang terbelintang akan patah 

maka berhilir-hilir waktu. berdesah sepoi angin 

entah berapa musim rabab berbuai-buai. serta kucapi tingkah bertingkah 

di gelanggang adat tak ditinggalkan 

magek manandin telah kembali. menaruhkan laku orang berbudi 

melunasi janji subang bagelang 

 

dan di antara pertarungan biriang sanggonani dan gadih godanggo 

di antara sayup lagu burung nuri. ia merasa telah bertemu ilahi 

 

Payakumbuh 2013 

(Diangkat dari kaba Magek Manandin) 

 

 

 

 

Namaku Langit (2) 

 

tak terbetik dan tak terberita. penari piring itu dipinang 

mimpi yang telah lama retak berderai kini. pecahnya menjelma pantun 

bila tuan mempunyai dedak. mengapa tidak didatarkan 

jika tuan berkehendak. mengapa tidak dikatakan 

dan bulan rengah serta purnama yang singgah. ia buhul benang 

lepas. melayanglah di cakrawala mencari perca-perca makna 

walau waktu menjadi pepat. di jantungku ada yang kian resap 

 

adalah si tukang syair 

penjaja kaba dan mungkin juga cinta. berlabuh ia di sebuah pekan 

berkata pula ia dalam pantun. masuk kuala banda padang 

tuan nakhoda pergi berlayar. denai berniat adiklah datang 

rasa mendapat emas setahil 

lalu musim bertukar girang. dua layang-layang berekor panjang meninggi 

menampar-nampar angkasa. mereka bawa kisah dari dusun-dusun 



mereka tiup serunai tentang rasa yang rimbun 

 

bilamana bulan sampai. musim jangkrik dan uir-uir 

lahirlah buah percintaan itu; namaku langit! 

 

Payakumbuh 2013 

 

 

 

 

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

lain, Dongeng-dongeng Tua (2009) dan Beri Aku Malam (2012). 

 

  



 

2 Maret 2014 
 

 

 

Puisi-puisi Dedy Tri Riyadi 

 

 

 

Satire dalam Dua Puluh Lima Gram Ceri Asam 

 
Mungkin bosan mandi air garam,  

seekor camar membawa dua buah ceri  

di paruhnya. 

 

Mungkin terkejut atau heran,  

terbanglah tiga ekor kolibri  

di dekat mata. 

 

Mungkin cuma  sampai enam,  

di atas selembar tisu, tangkai dan biji  

ceri dilekatkan. 

 

Memilih baju kuning tua,  

dengan pita merah di dada,  

duduk miring tak menghadap meja. 

 

Memikirkan bakal seperti apa 

bunga di jambangan, sementara 

tak penuh airnya. 

 

Dua puluh lima gram ceri asam, 

disebar begitu saja, di atas meja. 

Dunia—setidaknya dua jenis burung 

 

dan satu jenis tanaman, 

dan kau yang begitu belia— 

dirangkum dalam sebuah renung: 

 

dongeng apa yang bisa dimulakan 

dari laut dan berakhir pada 

sebuah kamar berwarna biru terung. 

 

2013 

 



 

 

Sedikit Menjauh dari Riuh 

 

Aku tak akan malu-malu 

(semisal mengintip dari antara 

dua batang pohon cemara) 

tapi tak juga akan bergaya 

(membentang lengan, menekuk 

tungkai, pura-pura hendak menari) 

ketika keriuhan itu dimulai. 

 

Bagiku, menyandarkan punggung 

ke batang pohon, menyimpan 

lengan di balik punggung,  

memasang tampang bingung, 

lebih baik daripada menerus murung. 

 

Biarkan saja musik mengalun, 

kaki-kaki mengentak (kadang 

seolah saling menyepak), menyentak 

di selingkung telaga (kau tahu, 

di sana ada gunung, gerumbul 

pepohonan hijau tua-hijau muda, 

tanah cokelat dengan bayang-bayang 

orang lalu lalang, dan air danau 

yang beriak pelan seperti dengkur 

pemabuk pada gelas ke lima). 

 

Aku tak akan malu-malu menyatakan 

(meski bicara lirih soal topi yang lucu, 

baju kedodoran, dan kumis yang 

bersambung jambang) betapa keliru 

menyatukan bunyi getar senar sitar 

dengan gitar, dan kegaduhan yang 

ditimbulkan para penari yang berdiri 

dan diam. 

 

Karena dengan sedikit menjauh  

dari riuh, aku mendengar begitu 

jernih kecipak di muka telaga, 

daun-daun bersinggungan dengan 

angin, juga suara kaki pendaki 

gunung yang tiba-tiba limbung. 

 

Dan juga bagiku, memasang tampang 



bingung, tak mengurangi kewaspadaan 

telinga mendengar bunyi senar 

yang putus. 

 

2013 

 

 

 

Lagu Pelaut 

 

Dia seperti tidur kucing di rerumputan, 

seperti buku yang disadur dengan teramat pelan. 

Ada yang mengambang serupa pecah bunga kapas, 

sedang hatiku bimbang menimbang laku yang pantas. 

 

Dia seperti jilat lidah ombak di cangkang kepiting, 

seperti tepat kadar basah mekar biji kemuning. 

Ada yang bertunas, mengeras, dan tumbuh pada kenangan, 

meski ingatan tentang perahu, lunas, sauh tertinggal di pelabuhan. 

 

Dia ringkik kuda memecah titik embun pada takik daun jarak, 

geliat renik dalam setangkup air hujan yang hampir-hampir tak tampak. 

Hatiku geming stalagmit di dasar gua, persoalan yang rumit dan tak terduga. 

 

Dia juga angin yang terempas di kibar bendera, 

aroma dedaunan beringin ketika hampir senja. 

Bagaimana aku harus lupa pada hal-hal sederhana? 

Seperti ingin mengingat apa yang kutinggalkan 

dan kutanggalkan pada tahun-tahun yang lama. 

 

Dari kemudi sampai buritan, wangi todak dan anggur masam, 

dia tempias ombak dan pekik kormoran. 

Memendam kecemburuan dalam palka, ada yang harus 

kutanyakan dengan tulus kepadanya: “Bukit dan rahasia 

pohon-pohon tinggi dan lurus, di celah mana 

matahari lebih cerah bercahaya?” 

 

Karena di laut, di dekap erat maut, 

pucuk-pucuk ombak tak pernah ada gulita. 

 

2014 

 

 

 

 

Taksonomi 



 

Kau bicara bahasa bunga. Kuntum, mekar, dan layu, lalu gugur.  

Aku memuja dengan kata dari akar. Derita tanah, harum rabuk, 

basah serasah dan jeritan: Air! Air! Air! 

 

Kau bayangkan ketabahan dahan. Yang ketika daun dan bunga gugur, 

berusaha sabar dan tak tercabar berita angin. Akan kulukiskan batu yang 

rengkah. 

Jauh dari segala riuh. Kesepian itu. Yang menjemputmu dari rahim bumi ini. 

Agar kau kembali. 

 

Tapi kau pohon. Doa yang dimohon berbukit-bukit sakit. 

Kepasrahanku jaringan kayu dan tapis. Langkah malu-malu juga tangis. 

 

2014 

 

 

 

 

Sepasang Patung 

 

Kau boleh menyesal pada kata-kata 

yang gagal dalam sajak ini. Batu gompal 

bahan sepasang patung. 

 

Mereka berhadapan, seolah menyoal 

letusan gunung, atau petir sambung 

menyambung. Seperti kita berbincang 

 

tentang burung, juga hal yang mengipasi 

sebuah hubungan jadi dingin. Dan kita 

dicekam diam, meski berdiri berhadapan. 

 

Kau boleh menggugat kata-kata 

yang berloncatan dalam sajak ini. Batu 

dan lava dari letusan gunung. 

 

Kita sepasang patung dalam sajak ini, 

jika ada petir menyambar atau tahi 

burung jatuh, mana boleh kita merasa 

 

menyesal sepanjang kita berdiri  

berhadapan. 

 

2013 
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