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Puisi-puisi Esha Tegar Putra 

 

 

 

Talak Serumpun Betung 

 
Sudah aku lipat gelombang pasang 

jauh ke pangkal batang pisang 

dan batu gadang beradu batu gadang menderu tak menentu 

dalam pada itu aku nikahi juga kau 

kuremas perut membiru, kudamik dada keringku 

kurentang lengan sebelah patah. 

 

Telah dipertuankan aku sepanjang bulan tampak 

didendang-lagukan dalam gairah pelarian kuda muda 

dibuat mabuk setiap mengetuk pintu 

mabuk setiap menyigi kelambu 

tapi itu sihampa itu mambang dengan 

bulu kerampang terbakar datang menyinggahimu. 

 

Kau tersapa, adinda, kau tersapa hingga menggila! 

 

Dengan mulut berbuih 

talak serumpun betung itu kau ucap juga. 

 

Telah dipertuankan aku sepanjang bulan tampak 

datang mambang aku dibuang 

tiba sihampa jantung hatiku diregang. 

 

2014 

 

 

 

Dituba Kabut Asap 

 

Kita dituba kabut asap, istriku. 

Kau keluhkan gatal mata, asma, dan lubang hidung serasa 

menghisap asap kompor puluhan sumbu terbakar kehabisan minyak. 

 

Aku berkata hantu rimba raya Riau dengan rahang hangus 



dan perut mengandung bara gambut telah berhamburan 

dari sarangnya. Serombongan orang alim dari Siak sembahyang 

meminta diturunkan hujan turun tiga hari tiga malam. 

Serdadu-serdadu pemanggul pompa dan bedil air dengan 

gagahnya diturunkan dari pusat kota. Pawang hujan dengan 

celana dalam terbalik tak berhenti membaca mantra dari balik 

tandan batang kerambil. 

 

“Celakalah hantu rimba raya Riau, Uda. 

Anak-anak seakan lahir dan tumbuh dari dalam cerobong asap 

dengan paru-paru menghitam!” 

 

Kita dituba kabut asap, istriku. 

Dan kau mulai keluhkan suara batuk dari dalam perutmu. 

 

2014 

 

 

 

Dendang Kapal Kandas 

 

Telah aku dendangkan kapal kandas 

tapi laut berangin buruk tetap tidak terbujuk 

dan saban malam bulan tetap jatuh 

seperti limau membusuk dari tampuk. 

 

Maka tidurlah. Anakku. 

 

Tidur akan membebaskan kita dari gemuruh angin sakal, 

angin pembawa suara derap langkah hantu para lanun, angin 

pengirim jerit sakit orang-orang tersabung tali jantung. 

 

Tidurlah, tidurlah tampak jantung ulu hatiku. 

 

Sebelum getar pada rahangku, getar pada punggung, dan getar 

pada lambungku menandakan terhentinya gelombang gadang. 

 

Kapal kandas akan terus aku dendangkan. 

Di dalamnya gelombang akan kupulun akan kupintal, 

laut akan kugadai, dan kulipat benua hingga kau terjaga 

hanya dalam gairah suara genta iring-iringan karavan kuda 

terbang mengelilingi kota. 

 

Dan dendang akan kusudahkan. 

 

2014 



 

 

 

Sajak Dahulu 

 

Kangen geletar angsana sebelum patah 

dan aku masih bersajak seperti dahulu, cintaku. 

Seperti dahulu, 

 

terus meremas pangkal tembusu. 

 

Dan sajak, tiga ribu malam maut sudah mengasah pedang 

jauh ke seberang selat itu aku memandang 

sebuah kemerdekaan dalam pecahan kulit kerang, 

dalam retakan cangkang umang-umang, 

 

dalam ledakan buih yang sebentar 

di buruk piuhan limbubu. 

 

Kangen geletar angsana sebelum patah, cintaku 

dan aku bersajak masih seperti dahulu. 

Seperti dahulu, 

 

terus memeram isi dada lebam membiru. 

 

2014 

 

 

 

Menjauh dari Kota 

 

Kami menjauh dari kota ini, 

menjauh dari getar betis dan dada jilah gadis muara 

dari lagu tentang ombak dengan kapal gadang penyeberangan 

dan kami berumah di antara harum bunga pala dan pahit kulit kina. 

 

Kami menjauh dari kota ini, 

menjauh dari jalanan dan simpang yang memendam tenung kasmaran 

hari lalu, menjauh dari getar jatuhan daun ampalam yang membuat 

kami tersungkur dalam berjalan, oh, jauh dari haru biru kota ini. 

 

“Di Padang, siapa akan mengapung dan siapa akan membenam?” 

 

Mengapung dan membenam. Hari lalu selalu bermain di antaranya 

di antara hujan lebat dan panas berdengkang, di antara air turun 

dan air naik, dan kini kami telah berumah di antara pecahan empedu 



dan luka lambung! 

 

2014 

 

 

 

Di Penurunan Piladang 

 

Di Piladang aku jalan menurun 

orang-orang berhitung dalam sarung 

sapi-sapi panjang tanduk mengamuk 

beruk dengan pantat tergigit semut itu 

menghempaskan tubuhnya ke sadel sepeda 

pasar ternak jauh hari telah berpindah ke landai tebing ini. 

 

Di Piladang aku jalan menurun dan ke kotamu kangenku bertahun 

jalanan berlubang ini masih membuat sakit tembusuku 

rumah-rumah dengan dinding mengelabut debu, 

 

seakan perang baru lalu. 

 

Ke Payakumbuh, kataku, aku hendak menuju 

ke tepian berair jernih 

menenggelamkan jantung-hatiku seperti dulu. 

 

Padang, 2013-2014 

 

 

 

Esha Tegar Putra lahir di Solok, Sumatera Barat, 29 April 1985. Buku puisinya 

akan segera terbit: Oslan & Lagu Palinggam. 
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Puisi-puisi Mardi Luhung 

 

 

 

Adham 

 
Dengan apa aku memahami dirimu. Yang selalu datang padaku tanpa 

menanyakan apakah hatiku miring atau lurus? Apakah mataku terpejam atau 

terbuka seperti ikan dalam telaga? Dan lewat rahasia, yang hanya dipahami 

mekarnya kelopak, dirimu pun menarik keseluruhanku. Seperti kekasih yang 

menarik hari Minggu untuk pertemuannya. Hari Minggu yang cerah dan 

mendebarkan. Tapi, apakah dirimu tahu jika aku kerap melengos dari dirimu? 

Juga tak bosan menghapusi sebagian dirimu diam-diam? Senyuman dirimu 

begitu manis. Begitu sedap. Senyuman yang terpampang setiap aku membuka 

pintu di pagi hari. Senyuman yang menyapa: “Bagaimana tidurmu semalam, 

nyenyakkah?” Dan aku tahu dirimu juga tak pernah pergi dari gerakanku. 

Dengan riang dirimu terbangkan apa saja yang ada untuk melindungiku. Apa-apa 

yang memapak dan menyalipku dirimu atur. Apa-apa yang aku makan pun 

dirimu perhitungkan. Dan terpisahlah antara racun dan obat. Serat dan tepung. 

Juga air dan kelenjar untukku. Oh, apakah ini yang disebut hubungan yang 

bertepuk-sebelah-tangan? Hubungan yang selalu membuat dirimu aku abaikan 

tapi tetap saja datang. Singa-singa mengaum pasti tahu apa yang akan 

disergapnya. Tawon-tawon mendengung juga pasti tahu mana kembang dan 

sebaliknya. Tapi, kenapa dirimu padaku seperti tak ingin menggunakan hikmah 

dari keduanya? Dengan apa, dengan apa aku memahami dirimu. 

 

(Gresik, 2014) 

 

 

 

Tubuh Rumahku 

 

Rumahku di malam hari. Lampu depannya remang. Dua ekor tikus gemuk hilir-

mudik. Seperti dua ekor kegelapan yang mencari terang. Dua ekor kegelapan 

yang mistis. Yang katamu begitu licin. Tak tertebak. Dan di sudut halaman, dekat 

pohon tomat, pepaya dan lombok yang masih muda, seekor kadal termangu. 

Matanya bulat dengan bintik hijau. Sekali berkilat. Sekali yang lain lenyap. Ahai, 

ada makhluk kecil yang menunggang punggung kadal itu. Makhluk kecil 

dengan sungut kedap-kedip? Lalu, pintu rumahku. Pintu tipe 21. Maka masuk, 

masuklah. Masuklah ke ruang tengah. Ke ruang mesin jahit, lemarin kain, mal 



baju dan buku-buku yang bertumpuk. Buku merah, biru, kiri, kanan. Buku tebal, 

tipis, lonjong, persegi. Dan juga buku (yang ketika kau buka), membentangkan 

kekuasaan laut. Juga pulau-pulaunya, pelancong-pelancongnya dan kapal-

kapalnya. Memang, di buku yang satu itulah, aku kerap berenang dan 

berselancar. Sambil tertawa dan menggayuti angkasa. Tanpa lelah. Tanpa jeda. 

Lalu tanyamu: “Mana meja dan kursinya?” ketika tahu rumahku tak bermeja, tak 

berkursi. “Bagaimana aku bisa duduk santai di sini?” sambungmu. Aku 

tersenyum. Lalu dengan sekali sentak, aku tarik dirimu ke pojok. Pojok sempit. 

Dan kau pun melihat sisa obat-nyamuk-bakar dan korek-api-cres. Serta sebaris 

distikon berhuruf tegak: “Hidup dalam kesempitan. Hidup dalam 

ketakterhimpitan!” Dan kau pun merasa, aku memang si tak terduga. Si tak 

terduga yang kerap mengelupaskan kulit luarnya di hari-hari tertentu. Si tak 

terduga, yang selalu hadir dalam kesedia-kalaannya. Tengoklah, bayanganmu di 

lantai bergerak sendiri. Sebentar lagi, pasti membesar dan memeluk tubuh 

rumahku. 

 

(Gresik, 2014) 

 

 

 

Mardi Luhung tinggal di Gresik. Buku puisinya, Buwun (2010), beroleh 

Khatulistiwa Literary Award. 
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