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Puisi-puisi Triyanto Triwikromo 

 

 

 

9/11 Memorial 

 
Kau tidak bersamaku 

saat di pesawat seseorang—mungkin hantu—berbisik ragu. “Apakah kau masih 

percaya pada Tuhan yang kadang-kadang hanya ingin dikenang sebagai masa 

lalu?” 

 

Kau tidak bersamaku 

dan karena itu, tidak tahu, mengapa lima malaikat berseru, “Jangan percakapkan 

cerita-cerita tabu. Nuh tidak diciptakan untuk pesawat yang terbakar. Ia hanya 

berguna untuk sepasang harimau buta dan bukan untukmu.” 

 

Aku tertawa 

mendengarkan gurauan busuk itu. Aku menggoda penumpang di sebelah yang 

cemburu pada sepasang anting Yahudi di telingaku. “Apakah Desember nanti kau 

akan menciumku di keriuhan Times Square atau keheningan Central Park? Atau 

apakah kau ingin bunuh diri hari ini dengan misalnya mencekik pilot dan 

meminta sang pecundang menabrakkan burung baja ini ke Menara Kembar?” 

 

Aku diam 

Dan karena tidak bersamaku, kau tak tahu seseorang—mungkin hantu—

memintaku tidur dalam hening anggur. “Jangan berisik! Belum saatnya kau 

memberi tepuk tangan untuk mimpi liar atau kedukaan tanpa mawar.” 

 

Aku tak mau mendengkur untuk sebuah parodi 

Aku tak mau pura-pura patuh pada sesuatu yang menusuk hati serupa sabda dari 

Palung Penuh Darah serupa Kitab Para Pemuja Roti. Nasib tidak ditentukan oleh 

Salib. Takdir hanya bergantung pada tenung langit yang selalu pagi dan hujan 

yang selalu malam. 

 

“Apakah namamu sudah tercatat di sebuah guci cina di surga?” penumpang di 

sebelahku mencibir? “Apakah kau sudah tahu berapa kali dalam sehari Tuhan 

akan mengajakmu bergurau 

tentang George W Bush 

jatuh dari kuda?” 

 



Ah, kau tak bersamaku, dan karena itu, kau tak mendengar pertengkaran kecil 

kami perihal malaikat dan Apollo 11, perihal juruk masak Yesus dan buah-buahan 

dan satwa-satwa kecil yang terlarag untuk disantap. 

 

Dan kau semakin tak mendengarkan pertengkaran kami saat seseorang—

mungkin hantu—menghardik. “Jangan berisik!” 

 

Setelah itu kami memang tidak berisik 

Mungkin setelah dalam nada samar kudengarkan semacam lengking Bach 

semacam siul Mozart, tak ada yang bersuara lagi. 

 

Aku hanya melihat asap. Aku hanya melihat api 

 

Aku tak melihatmu. Aku tak melihat Tuhan menatapku dengan masygul sambil 

bertanya, “Apakah kau sudah juga melihat tubuh-Ku tercabik-cabik untuk 

sesuatu yang sia-sia?” 

 

Saat itu, kau tahu, aku tak peduli 

karena aku telah menjadi api. Semata-mata api 

Semata-mata sunyi. 

 

2013 

 

 

 

Salju 

 

kematian, sesuatu yang kausangka hanya lawakan, adalah penjahit baju musim 

dingin. 

 

baju yang dikenakan Guy de Maupassant saat dia tertawa tak keruan menjelang 

ajal. Baju yang dicopot dari tubuh John Lennon 

setelah ditembak Mark David Chapman 

 

tetapi kematian, sesuatu yang kausangka hanya not salah, juga penjaja parfum 

musim dingin 

 

parfum yang disemprotkan pada mayat-mayat yang menumpuk di pelabuhan 

minus 40 derajat Celcius. Parfum Maut yang diembuskan dari Arktik  

ke kota-kota yang kehilangan wajah 

 

tidak. Tidak. Kematian, yang kau sangka talang hujan, hanyalah sopir 

ambulans. Ambulans salah jalan ke Cattaragus. Ambulans tanpa sirene yang 

menabrak beruang kutub di Kebun Binatang Lincoln 

 



—Apakah ia juga seorang tentara, pembunuh bengis yang mencekikmu saat kau 

hendak mengungsi dengan pesawat murah? 

 

Tentu saja tidak. Tentu saja ia hanyalah sepasang penjaga surga 

yang kurus dan pemarah 

 

maka kepada sesuatu yang kausangka doa serampangan 

tetapi ternyata peniup terompet sengau itu, bakarlah! 

 

Tak akan ada neraka 

di telapak tangan keriput 

setelah upacara terakhir 

yang mencemaskan itu 

 

Tak akan ada 

 

2014 

 

 

 

Sahal 

 

Jadi setelah kau masuk ke ceruk-meruk subway 

dan merasakan trem bawah tanah mendesis-desis 

segera saja ragukan apa pun 

yang pernah kaupikirkan tentang taman 

pohon-pohon ajaib, dan surga itu 

 

Di dinding-dinding apartemen belum tercatat kisah 

lelaki pendosa dan perempuan yang dililit ular 

Belum tercatat 

khayal tentang asal mula hujan 

 

Semua berawal dari biru ganja 

anggur, gereja yang ditinggalkan 

orang-orang New York 

—yang seperti Tuhan—tak pernah tidur 

dan berakhir pada mimpi para gangster 

tentang sungai hening 

di selatan 

 

        Karena itu, percakapkan saja tentang 

takdir atau semacam suratan 

di mana Tuhan tak pernah lahir atau tersalibkan 

di Bukit Orang Mati 

atau di gurauan para penyangkal 



 

Jangan ajak aku minum 

anggur. Aku sedang tak ingin menari. Titahkan aku 

membuka rahasia Lauh Mahfuz 

dan aku akan mabuk untukmu 

semalam suntuk. 

 

“Tapi bukankah Kitab Tuhan telah hilang? 

Nubuat apalagi yang harus kita risaukan?” 

 

2013 

 

 

 

 

Triyanto Triwikromo telah menerbitkan, antara lain, Pertempuran Rahasia 

(kumpulan puisi, 2010) dan Surga Sungsang (novel, 2014). 
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Puisi-puisi Heru Joni Putra 

 

 

 

Belajar Mengaji ke Kandang Sapi 

 
Semenjak kami pandai memberontak dalam hati, 

Orangtua mengirim kami ke Surau Engku Haji, 

Mendengarkan kisah para Nabi 

Dan tentu saja, mempelajari kitab suci. 

 

“Surau ini tak ubahnya kandang sapi 

Bila kita di dalamnya tidak menghabiskan hari 

Dengan mengaji,” kata Engku Haji mengawali. 

 

Namun, pada akhirnya kami 

Memang menyebut Surau Engku Haji sebagai Kandang Sapi. 

 

Bukan karena setiap kali Engku Haji menyuruh mengaji 

Kami hanya berlari-lari, 

 

Dan bukan pula karena sudah bertahun-tahun mempelajari, 

Kami tak kunjung fasih membaca kitab suci, 

 

Tapi setiap kali mendengar Engku Haji 

Melantunkan ayat suci, 

Seluruh sapi betina di kampung kami 

Berbondong-bondong mendekati Engku Haji. 

 

Mereka akan selalu berkata, 

“Kami ingin benar pandai mengaji 

Seperti Engku Haji.” 

 

(Padang, 2013) 

 

 

 

 

 

 



Orang Gila Naik Mimbar 

 

Kami senang kami bahagia 

Semenjak Buya Besar tak ada, 

Mimbar kami sudah bisa dinaiki orang gila, 

Kami senang kami bahagia. 

 

Sebelum para perempuan 

Berdendang tentang “padi ditanam 

Yang tumbuh ilalang” dengan irama 

Yang membuat tali jantung terlepas satu-satu, 

Orang gila kami sudah mulai bersuara, 

 

Kami kembali senang kami kembali bahagia, 

Selalu ada dia punya cerita— 

 

Ada kisah kuda Sayyid Madany Syani yang bisa bicara, 

Atau tentang anak-anak 

Yang belajar mengaji ke kandang sapi, 

Atau tentang mukjizat Engku Haji. 

 

Tanpa syahdan. 

 

Kami senang dan kami bahagia. 

Semenjak orang gila kami naik mimbar, 

Kami berangkat ke sawah dan anak-anak pergi ke sekolah, 

Berpantun-pantun sampai mati— 

 

“Pulau Pandan jauh di tengah 

Di balik pulau angsa dua, 

Hancur badan dikandung tanah, 

Nasib akan seperti itu jua.” 

 

“Pulau Angsa jauh di tengah 

Di balik pulau pandan dua, 

Bagaimana nasib akan berubah, 

Orang kita yang menjual, orang lain yang berlaba.” 

 

(Padang, 2014) 

 

 

 

 

Heru Joni Putra, lahir 13 Oktober 1990 di Payakumbuh, Sumatera Barat. 

Belajar di Jurusan Sastra Inggris Universitas Andalas, Padang. 
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Puisi-puisi Ook Nugroho 

 

 

 

Tinju 

 
Kujotoskan kata-kataku 

Kuarahkan ke liat tubuh sepi 

Yang terus mengurung 

Merongrongku dengan kekosongan 

 

Dari cuaca ke cuaca. Ketahuilah 

Pertarungan kami tak mengenal  

Batas musim, tiada dentang  

Lonceng yang menjaga aturan main 

 

Seringainya yang hujan 

Sosoknya yang malam 

Kadang begitu saja lenyap dari pandangan 

Luput dari tangkapan makna 

 

Yang terus kujotoskan 

Kulayangkan sepenuh keyakinan 

Sungguh, ia sehampa bayangan 

Tak terangkum dalam cengkram angan 

 

2013 

 

 

 

Patung 

 

Aku hanya akan memandangmu 

Menjangkaumu lenganku tak sampai 

Kau datang dari khazanah yang lain 

Yang jauh, bahasamu luput kupahami 

Jadi aku hanya akan memandangmu 

Diam-diam, patung porselenku, mungkin dengan 

Semacam kekaguman yang gagal kututupi 

Setiap kali, tapi tak ada kata-kata yang perlu 



Kuumbar, tak ada yang musti kubuktikan padamu 

Kepada sebuah patung 

 

2013 

 

 

 

Akhir Kata 

 

Tersisih dari rerimbun jagat kamus 

Ia melayang hampa sepanjang cuaca 

Ngembara sangsai macam hantu celaka— 

Kadang hinggap tak sengaja di ujung kalimat buntu 

 

Ia tak ingin kelihatan hebat sebetulnya 

Ia hanya kepingin sekadar hadir belaka 

Tapi penyair itu kemudian mencoretnya juga 

Menyebutnya jadah atau semacam itu 

 

Kadang ia lelah dan jemu juga 

Tapi telah ia niatkan bulat terus ngembara— 

Mungkin masih akan ada kalimat rancu yang lain 

Siapa tahu akan betah ia terjebak di situ 

 

2013 

 

 

 

Lukisan Rumah 

 

(1) 

Akhirnya, kita sepakat membangun rumah 

Sesudah penat 

  Mengimpikannya dalam sajak 

Dalam benak berlumut 

   Rumah dengan dua pintu 

Ke dalam dan ke luar, rumah dengan dua kamar 

Dan sepasang liang kunci 

    Kau dan aku 

 

Kemudian kita jadi terlebih memahami rumah 

Rumah ternyata menyimpan begitu banyak lubang 

Begitu banyak kamar 

   Kita pun tak paham kapan 

Kita bisa sampai di sana 

  Untuk sekadar rebah mati, atau 



Lewat lorong dan pintu yang mana 

   Sebaiknya masuk 

Sebab rumah adalah labirin, laut, dan pada setiap kelok 

Pojoknya menganga 

       Palung-palung kelam bahasa 

 

(2) 

Kita heran, siapa gerangan telah menaruh pisau 

Dalam percakapan kita 

      Mengapa begitu banyak darah 

Menetes di sela lunak kalimat-kalimat hijau 

Yang dengan susah payah kita pahatkan 

           Pada dinding angin dan waktunya? 

Kita percaya, kita datang dari debar yang sama: 

Semenjak mula bumi hanya mengajar kita 

         Bahasa santun pohonan 

  Sedang akar-akar yang pendiam 

Mewariskan kesabaran pada lengan kita malam 

Itu sebabnya kita tak gampang tergoda 

 

Tapi anak-anak yang dulu kita kandung 

   Dan terlahir dari rahim gosong musim 

Menyadarkan kita 

     Bahwa cuaca telah berubah 

Jadi kita pun kemudian belajar berhikmat 

   Pada lolong anjing dalam urat darah kita 

Kita juga belajar menaruh sangsi 

Pada kilau pagi dan nyanyian burung-burung 

       Yang terlantun dari mulut anak-anak itu 

Sebab jika mereka berdendang 

      Kita dapati gemuruh 

Topan pada wajah mereka cemas membiru 

 

(3) 

Akhirnya, kita pun memilih sunyi 

        Warisan bumi yang masih tinggal 

Itulah cara kita 

  Menyelamatkan yang masih bisa 

Bayang-bayang kita 

       Yang bimbang kepayang 

Akan saling menimbang 

  Dalam remang nilai 

 

Tak usah ucapkan apa-apa lagi 

Tak perlu juga menulis surat pada waktu 

Lihat 



 Gelap dan diam menuntun kita karam 

Pada bahasa dan amsal suci yang lain 

Dulu konon tersurat dalam kitab 

Tapi seorang yang mengaku ibu bapak kita 

              Diam-diam tanpa restu langit 

Telah memotongnya pupus dari kenangan 

Ketika cuaca memburuk 

             Dan hujan turun 

Kita pun hanyut tersaruk tanpa alamat 

Dalam benak yang hanya onak 

 

Kini pelahan 

  Kita belajar percaya lagi 

Hidup masih akan terus 

  Tapi mari sisihkan dulu 

Huruf-huruf yang telah menodai bumi 

Lalu kita bangun lagi rumah baru 

Silsilah dan nama-nama baru 

         Di sebilik miring tersisa ini 

Di sebait sempit masih berdenyut ini 

 

2011-2013 

 

 

 

Ook Nugroho lahir di Jakarta, 7 April 1960. Dua buku puisinya adalah Hantu 

Kata (2010) dan Tanda-tanda yang Bimbang (2013). 
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Puisi-puisi Ramoun Apta 

 

 

 

Ragu 

 
yang tersangkut di ujung lidah terdakwa 

saat sidang pertama dibuka 

sebelum kunci itu dikupak 

seorang pengacara. 

 

Padang, 2014 

 

 

 

Pekerja Tambang 

 

selalu ada batu yang batal dipecahkan 

meski jidat telah mengguyurkan hujan. 

 

tapi kita terus saja menggodam 

sampai air mata benam 

di lubuk terdalam. 

 

sebab kita telah mengguguh hari 

untuk menjadi penggali 

meski saban hari nyala api memercik di tangan. 

 

sebatas menggali, menggali, 

memecah segala batu jadi 

seperti serpih kayu di bibir tembilang 

 

lalu ampasnya dibawa pulang. 

 

sebab tali jantung kita terkebat di pinggang 

tuan pemilik tambang. 

 

Padang, 2014 

 

 



 

Kuda Berkacamata 

 

kemarin kau bilang 

hanya kuda kusut masai 

yang mahir bersilat 

di ujung kecepatan. 

 

sedang yang berekor gerai 

hanyalah pesolek 

yang takut 

terlacak luluk dan kotoran. 

 

tapi kini 

kau tanam saham 

pada kuda 

berkacamata. 

 

kau kata ia laga 

di banyak arena 

sebab di balik kacamata 

ada matakaca siaga 

sedia menjagal 

segala hambatan. 

 

tapi lihatlah 

pada kerikil ia terjengkang 

menapak anak tangga ia terikat majikan 

dan saat kekang itu putus di tengah jalan 

berputar-putar ia seperti Sufi 

kehilangan Tuhan. 

 

kukira ia perkasa 

dadanya bidang 

pemenang di segala medan laga. 

 

tapi ternyata ia hanya 

penggoda yang haus  

ekor betina. 

 

sedang kau pembelinya 

umpama pantat terkembang 

sedia ditusuknya! 

 

Padang, 2014 

 



 

 

Keriput Kulit 

 

kulitku tak seperti dulu: 

bunga bunga kapas yang berserak di halaman 

di bawah terik jam 13.00 siang. 

 

ini kulit adalah selimutku. 

telah ia diperkosa usia, membuatku jadi laba-laba tua 

pikun cara memintal serangga. 

 

aku ingin ini kulit kembali seperti dulu: 

uang seribu pada genggaman lelaki yang suka 

meremas batang kelamin sendiri. 

 

kuserahkan ia padamu, wahai setrika bara. 

rapikanlah ia sebagaimana merah-putih 

di tiang-tiang tinggi setelah Orde Baru runtuh itu. 

 

Padang, 2014 

 

 

 

Sapi Metal 

 

melihatmu dari jauh. dari seberang sungai. 

kau yang berada di bukit. menggunakan teropong, 

aku melihatmu peluh menuruni bukit itu, 

langkahmu selamban pelarian kau yang dulu, 

sewaktu kau dikejar hantu. hantu laut. 

hantu yang marah. sebab ikan-ikan dari lautnya 

kau santap tanpa dimasak terlebih dahulu. 

aku melihatmu tanpa busana. 

badanmu pohon karet berusia 25 tahun. 

rambutmu dikebat berbuhul di bagian belakang kepala 

seperti camaro orang Minangkabau 

menyerupai keong sebesar dua kepal tinju orang dewasa. 

mungkinkah kau bukan orang asli 

bukan berasal dari kaki dan perut bukit itu? 

sebab lewat teropong, aku melihat kau yang besar 

seakan jongkok dan membongsor. 

persis gentong kosong yang terguling dan condong. 

kau seperti sumo dari jepang yang berlaga 

dengan batang kelapa. 

 



Padang, 2014 

 

 

 

Wajah Kupu-kupu yang Menangis 

 

ia lihat dirinya di mata sayapnya sendiri. 

segurat wajah yang terpola persis 

perempuan tua penampung cahaya 

saat purnama belum jadi nyata. 

 

ia ingin abadikan wajah itu pada angin dan cuaca 

agar seseorang di ethiopia saan percaya 

pasti ada cinta setelah badai itu sirna. 

 

tapi ia tak berdaya 

kepaknya dilarang mengibas 

sebab serbuk sutera itu rentan 

seperti bayang purnama diremas hujan. 

 

Padang, 2014 

 

 

 

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

di Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, Padang. 

 


	27 April 2014
	20 April 2014
	13 April 2014
	6 April 2014

