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Puisi-puisi Taufik Ikram Jamil 
 

 

 

satu 

 
kita yang terbagi angin 

semoga dapat memahami setiap penjuru 

sampai saat bertemu tuju 

yang satu tanpa lain 

mungkin bisa saling merindu 

bahkan kepada semua seteru 

dapat menjadi sesuatu yang ditunggu 

barangkali sekedar untuk melewati waktu 

dengan tanda-tanda biru 

bersubahat dalam laku bisu 

yang kita tak akan mampu 

menolaknya sebagai masa lalu 

sehingga terasa begitu madu 

untuk kemudian meluru dalam jalu 

dan bagai kaku-kuku hantu keburu 

menggaru pilu pada kalbu 

 

sungguh ingin aku bersamamu 

tapi takdir adalah persoalan masing-masing 

datang dan pergi umpama tamu 

sua dan jumpa saling merunsing 

 

 

 

meninggalkan petang 

 

kita segera meninggalkan petang 

di ambang malam setengah jadi 

begitu saja kemudian 

kita membayangkan riang 

berwajah tetesan-tetesan embun 

dengan cadar remang 



di antara menerima dan meminta 

merambat dalam mata 

yang meminta kepada kantuk 

 

oleh karenanya gantungkanlah lelahmu 

di dinding sabolimo merah kesumba 

saat senja menutup tirai 

mempersilakan bulan membuka wajah 

indah oleh cahaya memancar 

dengan panji-panji sejati 

berkibar di tepi hari 

sampai saatnya kita berbicara 

tentang kenikmatan semula jadi 

yang membisu dalam kesibukan kerja 

pada siang yang menolak malang 

bagi ketidakmampuan untuk menimbang 

gamang disebabkan serba-serbi kurang 

mengambang dalam bayang 

sebagai peruntungan bilang terbilang 

diulang-ulang sebagai bimbang 

berkepanjangan di panas membahang 

serta sekalian angin 

serta sekalian angan 

bolehlah kini terbuang 

terbuang 

 

 

 

kepak-kepak 

 

kepak-kepak kalian akan tertinggal di hati 

mengelepak ketika hujan 

menyembar awan di petang yang sama 

dan kita menafsirkannya sebagai riang 

seperti ingatan 

senantiasa molek untuk dikenang 

mengawang-awang terbang 

ke segenap peluang 

dengan bimbang bertimbang sayang 

 

ada saat kalian akan melayap 

di puncak angin semua mendekap 

dan keinginan yang terucap 

akan menjadi begitu lasak 

mengendap-endap di antara tampak 

sebelum setiap gerak 



mengenalnya sebagai siasat 

kuat oleh hasrat 

yang meniupnya khidmat 

bercampur ragu 

lambat-lambat 

 

tapi di atas semuanya itu 

adalah harapan 

 

 

 

tak layak 

 

aku tak layak bagi sembarang cinta 

tapi aku khawatir pada kasih 

yang kian menipis oleh lelah 

penat yang berkhianat pada rindu 

membiru lebam dalam diam 

mengingatmu adalah sedih 

diperbudak angan-angan 

sepanjang harap dan cemas 

tanpa nama 

bahkan tanpa tanda 

lusuh dek keraguan 

yang berpura-pura sabar 

 

 

 

pujangga hasan junus 

 

engkau telah selesai membaca 

saat huruf-huruf baru menyusun makna 

kata-kata jadi terdiam 

pasrah dengan maksud 

yang dibawa malam ke pangkal kalimat 

tinggalkan buku-buku 

menunggu sepi menuturkan halaman 

tersangkut di bab-bab sebagai senyap 

jilid yang mengeja dirinya 

kembali terkatup 

dengan sehamparan debar 

bertukar lembar 

 

begitulah dengan sendirinya 

tulisan-tulisan melempai  

di setiap tubuhmu semampai 



menuliskan dirinya sendiri 

sebagai kisah yang terus bercerita 

ditangkap bait tak sudah-sudah 

tak cukup di pustaka 

tak usai di madah 

 

memang tak ada yang pelik darimu 

sebab semua telah diterjemahkan 

celik di mata terang di cahaya 

waktu dan tempat tak lagi tersimbol 

bahasa hanya penggoda 

agar kita sadar 

untuk setia menjadi manusia 

 

maka bagaimana engkau bisa pergi 

sedang tujuan telah kaucapai 

kenangan berlari ke depan waktu 

tanpa rindu 

sebab telah bersekutu ingin dengan mau 

hasrat yang menjadikannya lalu 

segenap ingat adalah sukacita 

dan kita menamakannya sebagai sayap 

mewarnai hijau dengan seluruh ucap 

janji yang menemukannya dengan harap 

mengangkasa dan mendekap 

 

di pinggir jalan sudirman itu 

kita akan tetap berbagi sekeping ubi goreng 

peluh di kacamatamu terburai 

sambil menceritakan sartre 

dan mengkhayalkan garcia marquez 

tak luput tan sri lanang menulis rindu 

raja ali haji kesepian di pengujan 

sedang abu muhamad adnan menahan geram 

kita berharap ada secangkir kopi mahfouz 

dengan mantra tardji mengejek dadaisme 

lalu mengelak jadi socrates 

tapi kita juga bukan ibnu khaldum 

pun bukan nadim penghadang todak di temasik 

tapi aku mulai menyukai comte 

yang engkau hadang dengan asyrakatul ahmadiah 

sambil cekikan dengan kawan bergelut soeman hs 

 

kita bayangkan ketan putih bergulai ayam 

seperti padi menjadi emas wan empuk wan malini 

lalu bersama raja suram kita terjun 



ke dasar laut menentang untung 

di penyengat amatlah penat 

sebab aku jelmaan puteri puyu-puyu 

dari pulau padang berlagu satu 

tapi katamu bukankah thomas mann 

menolak malang ke dalam palung 

seperti juga tahar ben jelloun 

tak memancing apa-apa ke tanah bagian 

 

maka bagaimana engkau bisa pergi 

sementara semuanya masih di sini 

 

 

 

Taufik Ikram Jamil menetap di Pekanbaru, Riau. Buku-buku puisinya tersebab 

haku melayu (1995) dan tersebab aku melayu (2010). 
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Puisi-puisi Mugya Syahreza Santosa 

 

 

 

Mesin Tik 

 
Sebenarnya ia tak memiliki wajah yang pasti. 

Apalagi hanya dengan selembar kertas terkulum mulutnya 

yang menjadi bekal berjaga malam ini. 

 

Ia telah berjanji mengantar setiap kata yang pergi 

meski mungin kembali pulang padanya 

sekadar tinggal selongsong sepi. 

 

Juga di kedua telinganya, 

gulungan tinta itu mulai berhenti bergerak. 

Sungguh sabarnya hanya sebatas knop 

yang menunggu ke kanan atau ke kiri. 

 

Saat jemari-jemari mengetuk keras tutsnya 

dan ujung penanya harus menatah huruf. 

Ia enggan terkesima, apalagi untuk sebuah puisi. 

Hingga suara ting membuatnya siaga 

pada ujung perjalanan sesaatnya 

yang mulai terasa kekal di batas sepi sendiri. 

 

2014 

 

 

 

Cangkir Sumbing 

 

Ia heran mengapa tak ada lagi bibir  

yang mau mengecup tepiannya. 

 

Ia telah lama mengabdi 

tanpa menolak panas atau dingin air 

yang akan menghuni tubuhnya. 



Manis atau tawar, 

berwarna atau bening. 

 

Tak memperkenankan pada siapa 

ia akan dilekatkan menuju mulutnya. 

Bergincu atau polos kehitam-hitaman 

tak ada beda baginya. 

 

Basa-basi yang menghabiskannya 

atau dahaga yang menandaskannya. 

 

Tapi sungguh tersisih di sudut ruang 

remang, bukan yang ia bayangkan 

pula oleh sang penciptanya. 

Tak ada jari yang bergairah 

gemas mencengkeram cupingnya. 

 

Dan retakan pada dirinya, mungkin 

awal dari titisan ia kembali 

ke haribaannya pemujanya, kelak. 

 

2014 

 

 

 

Mugya Syahreza Santosa, lahir 3 Mei 1987 di Cianjur, buku puisinya adalah 

Hikayat Pemanen Kentang (2011). 

 

 



 

 

 

 

8 Juni 2014 
 

 

 

Puisi-puisi Fariq Alfaruqi 

 

 

 

Lumut Suliki Suto 

 
—untuk Esha Tegar Putra 
 
Aku maharkan kepadamu sebiji batu setali ikatnya 

segala khasiat yang terkandung boleh kau bawa 

kadamnya simpan dalam dada, kilaunya peram dalam kepala. 

 

Ini batu, kehendak tak berlaku, dicari tak bertemu. 

 

Kau gali itu kuburan para toke Cina 

kau urai keranjang si Kumango pedagang segala ada 

tak bakal bersua yang hijaunya berkilau bagai sisik ular naga 

tak akan ada yang lumutnya berjalin halus seperti benang sutra. 

 

Sebab, kabarnya, ia ditarik dari pusar bumi 

setelah bertarak sejumlah purnama di gunung sunyi 

sebilang kali mengalahkan seekor harimau jadi-jadi seorang diri. 

Kononnya pula, ia hanya diturunkan menurut runut ranji 

sekali jatuh tak bakal kembali. 

 

Pasangkan di jari manis menghadap telapakmu 

sembunyikan matanya dari kilat siasat dangkal matamu. 

 

Suaikan di kelingking yang paling jauh dari ampu 

supaya kau tahu, yang besar tak melanda 

panjang tak menjangkau, kecil tak menepi. 

 

Usaplah sesekali dengan ujung jari 

ketika suhu tubuh paling tinggi 

agar yang baik dianjungkannya ke pucuk 

yang buruk dibenamkannya jauh ke pangkal. 

 



Kandangpati, 2014 

 

 

Mentika Batu 

 

“Ini batu mirah delima dari sebuah pulau di Afrika 

Madagaskar namanya. Diseberangkan berbingkah-bingkah 

ke daratan Eropa sana. Kau tahu, kabarnya ia 

bertengger pada pucuk mahkota raja 

berjejer di pangkal pedang para kesatria. 

Kalau berdesir hatimu dibikinnya 

ikat ia dengan emas suasa.” 

 

Engku, aku ke pasar raya tidak mencari cindera mata 

untuk teman yang datang dari pulau manca. 

Orang kata, di sini ada batu mustika 

yang mampu membikin pemakai tahan peluru, 

pecahan kaca, tinggam segala tuba. 

Batu yang diwariskan dari ninik sampai ke cucu 

berapa pun maharnya aku tawar sampai bertemu. 

 

Sekalian itu batu bakal diasapi dengan kemenyan 

bakal disisipi dengan sehelai rambut perawan. 

 

“Untuk yang muda dan perjaka 

betapa pasnya anggur ungu sayat prisma di jari manis itu 

permata yang dipakai pangeran-pangeran dari Britania 

di siang hari birunya teduh membikin jantung Pajatu lumpuh 

di malam hari cahayanya membayang seperti anggrek ditimpa purnama. 

Jika berkecipak air liurmu menatapnya 

antar ia ke pandai perak paling mahir di ini kota.” 

 

Tapi yang aku mau, engku, batu yang tersisip di antara 

batu-batu yang diangkut truk pasir untuk pondasi rumahmu 

yang hitam kadam tak tembus cahaya 

punya retakan dari kulit sampai intinya 

akan aku asah sebesar biji sempoa cina 

aku ikat dengan leburan besi timah tembaga. 

 

Di kuburan leluhurku, aku tanam ia berminggu-minggu 

direndam tujuh kali purnama bersama limpa, hati, dan empedu. 

 

“Kau gila, Cucu, darahmu menggelegak sampai ke puncak kepala 

pakai zamrud hijau berkilau kebanggaan bangsawan Rusia 

untuk meredam panas yang memeram di dada. 

Ini batu, berapa ia punya harga, bayar saja seadanya.” 



 

Kandangpati, 2014 

 

 

 

Limau Manis Ujung Tanjung 

 

Boleh kau sigi ceruk-ceruk dalam di Ratnapura dan Elahera 

agar kau mengerti, bianglala hanya sekadar paduan sejumlah warna 

yang tak habis dihitung dengan jari. Dan kau beroleh paham 

ternyata biru tak selalu menyepi seperti laut atau lazuardi. 

 

Tapi hanya di sini, kau temukan seteru matahari 

terjaga di pagi hari, bertebaran di pesisir paling selatan dari kota ini. 

Seakan beribu-ribu kunang-kunang lahir dari segala bongkahan batu. 

 

Di hitam kadam kecubung ia membayang 

di pangkal-pucuk anggur ia melayang 

di opal putih susu ia benderang. 

 

Tapi di sini, tak ada yang bisa kau bawa ketika matahari masih tinggi 

ketika orang-orang masih mengayuh nasib baik di ombak yang seadanya 

cobalah, kau hanya bakal menjunjung padi hampa 

dengan cara baru, kau hanya akan mengulang kisah lama. 

Seperti sepasukan tentara Iskandariah yang tak tahu 

bahwa emas yang mereka ungguk di dalam saku telah jadi batu. 

 

Datanglah di malam setengah buta 

jangan percaya pada bulan penuh purnama 

sebab dalam setiap benderang mata 

bayangan memilih jadi kembarannya 

ragu menyelinap ke dalam ruang cahaya. 

Ambil saja yang paling dekat dari jangkauan 

bawa batu pertama yang tersentuh oleh tangan. 

 

Datanglah dengan perasaan paling bergebalau 

ikuti irama ombak yang bersibantun risau. 

Sebab pada gelagat gaduh ia akan lintuh 

pada getar rusuh akan kau temukan 

yang pas di mata, kena di hati. 

 

Kandangpati, 2014 

 

 

 

Kuda Bendi Pelerai Hati 



 

Kalau ada lebuh yang panjang 

bolehlah aku menumpang bendi 

melempungkan jalan yang dikatai orang sepi 

disesaki lengang tak kepalang 

berkerikil tajam dan menghunjam. 

Sekalian rampung juga perantauan 

yang sebentang tali jemuran ini. 

 

Izinkan kaki langit aku pandangi 

dari sela umbul-umbul meriahmu 

di antara ukiran ikan bada mudik itu. 

Biarkan ketukan roda kayu tak berbentuk tak berupa 

melonggarkan luka yang menggumpal di dada. 

 

Antar aku ke tempat di mana lenguh jawi 

menggetarkan periuk kuali 

sebelum pembantaian. 

Di mana orang-orang 

bersitegang urat leher ketika pukat merapat di bibir dermaga. 

Segala tempat di mana suara-suara berhimpitan serupa 

paruh elang setengah terbuka. 

 

Antar aku ke sana. 

 

Sebelum jalan yang dikatai orang puisi 

mengutukku menjadi lelaki peratap penghiba. 

 

Kandangpati, 2014 

 

 

 

Fariq Alfaruqi lahir di Padang, 30 Mei 1991. Sedang belajar di jurusan Sastra 

Indonesia Universitas Andalas, Padang. Giat di Ranah Teater dan Komunitas 

Kandangpati. 
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Puisi-puisi Ardy Kresna Crenata 

 

 

 

Sehabis Persetubuhan 

 
dan aku mendapati tanganku tertanam dalam tubuhmu, dan seperti baru saja 
mengakhiri sebuah persetubuhan lain dan punggungmu yang lapang. dan punggungmu 
yang lapang. aku pun mulai menariknya, perlahan-lahan, sebab aku enggan 
membangunkanmu ketika wujudku belum sempurna ketika wajah-mataku belum 
seperti pagi yang suci dan baumu yang rakus. dan baumu yang rakus. dan baumu yang 
rakus itu yang seperti tengah berusaha mengisapku melahapku menelanku dan 
putihmu yang hangat. dan putihmu yang hangat. kujauhkan tanganku itu, dan seketika 
aku melihat sebuah rongga pada tubuhmu itu dan jarum yang berhenti dan dosa yang 
mati. dan dosa yang mati. aku menemukan di rongga itu sebuah kehidupan telah jadi, 
di mana orang-orang saling menemukan dan meninggalkan, di mana waktu berulang 
kali mati dan hidup lagi, dan kita seperti sepasang tuhan yang merasa asing dengan 
semua itu, dan enggan membuat mereka di sana mengerti betapa teramat belaka hidup 
mereka. dan aku mencium lehermu. lehermu yang seperti sebuah lengang jalan dengan 
mobil-mobil yang menghilang dan suaramu yang parau. dan suaramu yang parau. dan 
aku pun mencium bibirmu, dan engkau seperti lekas bangkit dan melesakkan bola 
matamu menujuku, hingga aku seperti terpaksa memejamkan mata dan membiarkan 
diriku terluka dan lidahmu yang asin dan bisamu yang dingin. dan bisamu yang dingin. 
dan tanganku pada celah kudus di antara payudaramu, yang seperti engkau biarkan 
membuat rongga lain di sana. dan tanganku yang lain pada punggungmu yang lapang, 
yang seperti perlahan-lahan menghancurkan kehidupan yang telah jadi itu dan 
hangatmu yang cepat dan dengusmu yang lambat. dan dengusmu yang lambat. dan 
kita tetap seperti itu seolah-olah tak tahu bahwa pagi telah berlalu dan terang siang 
telah mengirim sebagian dirinya ke kamar ini dan farjimu yang merah dan dagingku 
yang rekah. dan dagingku yang rekah. dan sepasang malam yang tersisa di setiap kita, 
yang seperti tengah membuat sebilah sayap yang tak akan mampu menerbangkan 
kita—sampai kapan pun. 
 
(2014) 
 
 

 

Hidangan 

 

belum seorang pun merelakan tangannya 
terjebak di sana. tiga butir telur. tiga warna langit. 



di sebuah tubuh sebuah lorong 
menganga dan sebongkah memar menguar darinya. 
tiga butir telur. tiga wajah hancur. sesuatu yang tak pernah kita tahu 
bersusah-payah mengabaikan keterasingannya 
keterbuangannya keterasingannya keterbuangannya keterasingannya. 
tiga butir telur. tiga mimpi lamur. sebuah tali menggantung 
dari langit yang pahit 
dari ujung yang jauh yang seperti memanggil-manggil seseorang 
yang entah siapa yang entah seperti apa yang entah serupa apa. 
tiga butir telur. tiga putih kabur. sesuatu terkait 
seperti jam pada malam ketika dingin menghitam 
ketika terang mengusam dan cahaya-cahaya lekas padam. 
tiga butir telur. tiga luka sabur. aku berulang kali melukis matamu 
pada langit itu pada tubuh itu pada piring itu 
pada kanvas itu pada wajah itu pada taring itu pada kuning itu 
pada biru itu pada hijau itu pada celah itu 
pada gelap itu pada terang itu pada diriku yang kutahu 
dan yang tak kutahu dan yang kubenci dan yang tak kubenci. 
tiga butir telur. tiga doa lebur. 
dan kita masih saja berusaha membaca tanda 
yang lama tertinggal di sebuah entah. 
di sebuah entah. 
 
(Bogor, 20 Februari 2014) 
 
 
Dari sebuah lukisan karya Salvador Dali—“Eggs on The Plate Without The Plate”. 
 

 

 

Ardy Kresna Crenata lahir di Bojongpicung, Cianjur, dan kini tinggal di Dramaga, 

Bogor. 
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