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Puisi-puisi Kiki Sulistyo 

 

 

 

BATU MOYANG 

 
arah sejarah akan berubah apabila aku memecah 

di hadapan sekumpulan bocah 

aku tahu mereka tak tahu, apa itu melupakan 

apa itu melapukkan ingatan 

sebab yang pertama disengaja, yang berikutnya 

dibuat supaya terlihat tak sengaja 

 

silsilah si salah tersembunyi dari bunyi 

dan yang dahulu mati disimpan di hulu 

agar bukti kebijakan berubah jadi bakti kebajikan 

berubah jadi bujukan untuk menaikkan 

suatu golongan dan beramai-ramai memutus rantai 

yang menghubungkan aku dan kebenaran itu 

 

apalah mata bocah, yang mudah marah mudah pula ramah 

yang jadi penurut apabila dijanjikan jajan 

dan tak sanggup menuntut manakala disulut 

dengan hukum perbuatan patut 

 

begitulah aku, utusan yang dipertengkarkan 

sampai bocah jadi tua dan jadi bocah lagi 

sampai aku tak lagi disebut batu, melainkan tuba 

yakni hal-hal terlarang yang terbentang terang 

dalam kitab undang-undang 

 

(Bakarti, 2014) 

 

 

 

BATU API 

 

darah. sudahkah punah penderitaan ini 



aku menjerumuskan diri di lekuk pagi 

mengalami guncangan, menghadapi boneka-boneka 

yang berbicara tak ada hentinya 

ampuni caraku mengampuni. aku ingin mati sebentar saja 

hidup lagi, mati lagi dan setelah itu jadi gemuk 

bagai babi yang makan kotoran sendiri 

 

campak aku di mata kapak, supaya ada api 

tali api, bunyi api, mata api, maka api 

adalah apa-apa yang aku jadi 

 

dengan itu kubuat ketakutan akan jahanam 

akan semua yang disebut haram 

sampai darah ditumpah ke sembarang arah 

penderitaan ini tak juga punah 

 

(Bakarti, 2014) 

 

 

 

BATU JAM 

 

pukul. pukul bandul agar jarum jatuh ke jurang 

duabelas malam, segala penolak tidur terbujur 

aku mengangguk-angguk, sedemikian suntuk 

sampai anjing tumbuh siripnya lantaran sihir 

mengalir sampai pinggir mimpi kaum pinggiran 

 

aku tak berguna, buat mereka, yang mereka-reka di mana 

denyut nadi tanda kalau kita belum mati 

atau hampir mati, atau mati suri 

dan nanti bangkit lagi dengan keseraman yang suram 

dan orang-orang mengambil hikmah 

seolah hikmah adalah buah yang tumbuh diam-diam 

tanpa harus ditanam 

 

maka dibuatkan aku bunyi di saat tepat 

yakni saat mereka merasa sempat untuk berbuat 

yang mereka anggap bajik disini dan disebut bijak disana 

padahal bunyi adalah tanda sunyi 

dan jika aku menyaru jadi pemukul tiang, 

mereka kira aku jin yang riang 

sembari percaya cara hidup terbaik 

adalah dengan berlaku terbalik 

 

(Bakarti, 2014) 



 

 

 

BATU HANTU 

 

sebagaimana para pendiam aku menyimpan tangan 

di belakang, di belakangku ada tangan lain yang lebih dengki 

dari sebuah pagi dengan kejahatan tersembunyi 

aku mendengar langkah perambah yang tabah 

maka baginya kuberi bara api dan dupa biara 

yang mereka kira kunang terbang pulang 

ke kurungan kenangan di kening orang-orang 

 

aku tak meragukan hati mereka, tak merugikan hari mereka 

aku hanya hanyut sepanjang hayat untuk melihat bagian rapuh 

yang tumbuh dan bertambah penuh di jantung mereka 

akulah yang kalah apabila mulut mereka menyebut nama-nama 

sekalian penyayang, sekalian pelapang jalan 

 

sebab yang diam akan selalu dibungkam untuk lebih diam 

supaya upaya menjadi yang paling tinggi tak terhalangi 

apalagi oleh tangan tak tampak ini, atau tangan lain 

di belakangnya lagi 

 

(Bakarti, 2014) 

 

 

 

BATU KACA 

 

mereka sebut aku siluman dari sulaman jin yang ingkar 

setelah nabi sulaiman dibakar dan kaum barbar itu gusar 

sebab kulit tak tergerus, daging tak hangus dan tulang-tulang 

utuh bagai tak pernah tersentuh 

 

mataku adalah mata mereka, karenanya apa yang mereka pandang 

adalah apa yang mereka pandang 

 

mereka menolakku sembari menolak diri mereka sendiri 

kadang dalam tidur mereka menemukan aku tidur berdiri 

sebagai kembar siam dari masa silam yang mereka ingkari 

akulah tulah yang sudah dikira punah setelah pindah ke lain marwah 

 

sedang aku senang mengenang, semua yang dibilang hilang 

perang dan kejahatan, bekas-bekas jahitan yang disembunyikan 

semua yang mereka larang dan rahasiakan berulang-ulang 



mereka hindari aku seperti menghindari kebenaran itu 

sambil menyebut-nyebut yang palsu, menyikut-nyikut yang mau 

menyanggah, seolah tak ada yang boleh berubah dari pikiran 

yang keluar dari ucapan para pakar 

 

bahwa aku, keberadaanku, cuma karangan orang dulu 

yang belum memahami larangan berlaku curang 

 

(Bakarti, 2014) 

 

 

 

BATU MUARA 

 

kosong. selebihnya kosong 

tak memiliki bau. tak dirajam sekalian demam 

namanya, empedunya, semua rahasianya 

yang dicemburui teluk dangkal, yang gagal membual 

dalam kisah keluh-kesah para penyelam 

 

aku mencium batu, tidur dengannya sejak bertahun lalu 

aku mengobati batu dengan garam 

menangislah orang-orang, menangisi bayang-bayang sendiri 

aku sendirian. sendirian di retakan batu. retakan batu karena pukulan palu 

bila sudah gila, akan digali lagi berkali-kali 

di dasar kali, barangkali, jadi bagian dinding rumah kalian 

kalian, kalian dan sekalian kalian 

 

(Bakarti, 2014) 

 

 

 

Kiki Sulistyo lahir di Kota Ampenan, Lombok, 16 Januari 1978. Buku puisinya adalah 

Hikayat Lintah (2014). Giat di Komunitas Akarpohon, Mataram, Nusa Tenggara Barat. 
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Puisi-puisi Zelfeni Wimra 

 

 

 

antara dua sujud 

 
sujud pertamaku jatuh 

di belantara huruf berbaju rindu 

dalam kalimat pembuka bukumu 

aku menjelma jim, pemantau yang terbuang 

dari halaman rumah ibu 

sebelum sempat mengada 

badan tersungkur ke dimensi beku 

ke cakrawala tanpa gerak 

tanpa bunyi 

 

apa alasanmu merentang jarak 

seakan yang paling hakiki hanyalah perpisahan? 

 

kesepianku ditambah kesepianmu 

kepedihanku ditimbun kepedihanmu 

kerinduanku ditimbun kerinduanmu 

sepanjang kurun dibubuhi asam-garam 

hubungan kita telah menciptakan galaksinya sendiri 

ruang hampa udara, hampa indera 

 

kau tetap saja merahasiakan diri 

bersembunyi di relung gelembung 

gelembung nafas yang karam di ujung arus jantung 

aku hanya mampu menandai setiap detak rindu yang ragu 

memuaskan sejinjing kehendak bersua 

 

sejak kapan kita punya hubungan? 

 

belum sempurna aku menafsir 

aku diburu tabiat waktu 

meminta satu persatu ingatan 

kau justru memberi aku lupa 



sehingga rindu kadang luluh menjadi tiada 

aku berpusingan mencari ke mana ia menggaib 

seperti penyair kehilangan puisi 

mencari-cari diksi ke setiap simpang makna 

merujuk setiap kesedihan 

mengutip pedih luka 

di seluruh pustaka, aku hanya menjumpai kalimat 

kalimat putus asa 

dari akal yang gagal bunuh diri 

aku hanya mampu menginjak tapal la ilaha 

tak kunjung sampai ke altar ila allah 

 

selepas sujud pertama ini mengurai 

seperti sekumpulan sel yang mematikan dirinya 

dan memberi kesempatan sel baru menumbuhi tubuh 

tak satu jua yang kekal dalam akal 

kecuali rajuk bercampur kutuk: ampuni aku, sayangi aku, 

selimuti aibku, angkat martabatku, 

anugerahi aku benda-benda penghalau sunyi, 

buka pintu cinta untukku, maafkan aku 

jika tidak begitu, aku akan merugi 

jika tidak begitu, aku akan hidup dalam kematian 

dan mati dalam kehidupan 

 

pada sujud ke dua, simpuhku sudah bertekuk 

pada lilitan rindu di tulang punggung 

beban mengembung di segumpal daging 

yang entah sampai kapan menggantung di sini 

tak kunjung terpahami, 

siapa yang semena-mena berenang di alir airnya 

air yang telah melautkan penantian 

 

hanyut ke manakah akhirnya diri yang aku sujudkan ini? 

memijar ke manakah api yang membakarnya? 

 

pusaran ini memusingkan 

aku tidak pandai lagi berdiri 

kesendirian membekukan rindu 

kerinduan membatukan diri 

 

2014 

 

 

 

aku kirim juga akhirnya puisi ini 

 



aku kirim puisi ini kepada debu yang berhamburan 

di sela jemari pengasah batu akik 

sebagian terbang ke ketiadaan 

sebagian menyuruk ke ruang paling rentan 

dan orang-orang yang gemar menghias jari percaya, 

beginilah cara memaknai luka 

yang mencabik tubuh 

menguliti diri 

 

aku kirim puisi ini kepada tunas baru sebatang jeruk 

daun pendahulu mereka telah habis 

disantap ulat yang berencana menjadi kupu-kupu 

setelah hujan berkepanjangan 

serat kepompong itu membusuk, 

ia kini terkulai di cabang berduri 

 

aku kirim puisi ini kepada adik perempuan kembaran 

setelah kakaknya kawin dan tidur di kamar pengantin, 

ia menyendiri di bilik sunyi, tidur miring ke sisi jendela 

menerawang cakrawala di seberang halaman 

sejak lahir, apa saja selalu mereka bagi, tapi tidak untuk kali ini 

 

aku kirim puisi ini kepada roda cadangan 

yang melekat di pantat mobil jenazah, 

ikut serta mengantarkan mayat menuju lahat 

di antara para pelayat 

dirinya memang tidak sedang berbuat apa-apa 

namun tetap sedia menjadi pengganti yang setia 

 

aku kirim puisi ini kepada tungku berabu dingin 

sejak penghuni rumah satu persatu menunaikan usia 

tidak ada lagi kayu bakar yang rela dilalap api 

penghangat ruang dan pematang masakan setiap hari 

 

aku kirim puisi ini kepada sebilah lidah 

meskipun tuannya seorang diplomat kelahiran sumatera 

tetapi dirinya pasih menggetarkan aneka bahasa eropa 

sebab kini memang demikian kehendak bahasa 

 

aku kirim puisi ini kepada pisau dapur seorang janda 

sejak laki majikan tiada, dirinya sudah jarang diasah 

bawang dan kentang sering mengeluhkan ketumpulannya 

sari tubuh mereka akan redam jika disayat dengan mata yang  

tidak tajam 

inilah kini yang mereka ratapi siang-malam 

 



aku kirim puisi ini kepada titik dan garis frekuensi 

yang telah mewarnai layar televisi dengan gambar penghibur lara 

lengkap dengan aneka tipu daya 

sehingga aku bisa menonton sepak bola 

dan lebih sering memikirkan brasilia ketimbang jakarta 

 

aku kirim puisi ini kepada tanda gambar calon presiden 

yang robek dikunyah angin dan hujan 

setelah pemilu lama berlalu 

musim jua yang menumbuhkan lupa 

justru ketika ladang-ladang menampakkan buahnya 

 

aku kirim puisi ini kepada bunga kalikanji 

yang melekat di gaun perempuan sawah 

betapa ia ingin ikut dipungut seperti padi 

namun dirinya tetap saja rumput jarum yang sepi 

 

aku kirim puisi ini kepada saudagar koran 

aku percaya, pasti ada harganya 

bisa dijual pembayar pulsa demi pulsa 

dan semoga ia pun bisa duduk bersisian 

dengan berita tentang derita 

 

2014 

 

 

 

Zelfeni Wimra lahir di Sungai Naniang, Luak Limopuluah, Koto Minangkabau, 
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