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Puisi-puisi Adimas Immanuel 
 

 

 

BEBERAPA PERTANYAAN  

UNTUK TUKANG KAYU 

 
Bagaimana cara memilih 

pohon yang kayunya kuat? 

tanyamu pada mulanya. 

 

Dengan mendengar denyut  

dalam akarnya, jawabku. 

 

Bagaimana cara mendengar  

denyut akarnya? tanyamu. 

 

Dengan mengajak bicara  

daun-daunnya, jawabku. 

 

Bagaimana cara berbicara  

dengan daun-daun? tanyamu. 

 

Dengan merasakan sentuhan  

angin di kulit, jawabku. 

 

Bagaimana cara merasakan  

sentuhan angin? tanyamu. 

 

Ketika kau memutuskan  

menebang tanpa kapak. 

 

Bagaimana mungkin seorang  

tukang kayu bisa menebang  

tanpa mengayun kapak? 

 

sejak matamu berayun 

dan merobohkanku, 

jawabku pada akhirnya. 

 



(Jakarta, 2014) 

 

 

 

DATANG 

 

Sebentar lagi ia datang 

menggandeng turun bulan, 

 

meninggalkan dunia benderang 

yang membekas di pelipis. 

 

Dari dua tangkup tangan 

yang tak saling tangkap 

dan memilih melipat jari, 

 

kebenaran harus dibelah 

meski selubungnya bergetah, 

 

sebab dunia hanya mengajarkan 

cara menyayat dan mengiris. 

 

Sebentar lagi ia datang, 

setelah kita melihat, 

secercah damai itu: 

 

malaikat yang bertandang 

ke dalam sepasang matamu 

ketika subuh dan petang. 

 

(2014) 

 

 

 

TAWANAN 

 

Kau tampak menawan 

karena aku lebih dulu 

menyerahkan diri. 

 

(Yogyakarta, 2013) 

 

 

 

Adimas Immanuel lahir di Solo, 8 Juli 1991. Lulusan Fakultas Ekonomi 

Universitas Diponegoro. Ia tinggal di Semarang. 
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Puisi-puisi Rio Fitra SY 

 

 

 

BERUK AKAN DIJUAL 

 
“Jangan kau lari, 

bisa tanggal celanaku nanti,” 

kata juragan berkereta angin itu. 

Paku-paku ranjau tukang tambal ban di mulutnya. 

Lubang ekor tupai di kedua matanya. 

 

Pada pohon kelapa terakhir ini 

buah masak buah muda kuturunkan semua. 

Sedari kecil aku telah belajar memilin buah 

yang digantung di tiang gawang sepak bola. 

Kata orang, beruk Pariaman sepertiku 

mahal harganya karena tanganku panjang sebelah 

lantaran kerap buang air di tepi laut. 

Satu tanganku yang panjang 

dapat menjangkau buah 

tanpa harus berpindah duduk. 

 

Pada pemanjatan terakhir ini, 

Aku bermenung buruk, tak mau disuruh turun. 

Meski tali disentak, meski hati digertak. 

 

Jangan kembalikan aku ke pasar ternak. 

Jangan beri aku topeng Sarimin 

dengan foto artis Korea, 

juga pemain sinetron Indonesia. 

Aku tak pandai ke pasar 

mengapit payung menjinjing tas. 

Aku tak berbakat jadi astronot 

seperti beruk Amerika di zaman bergejolak. 

Ketinggian itu alangkah menakutkan. 

 

Aku hanya ingin memanjat 

pohon tumbuh terbalik 

yang dikabarkan orang-orang tarekat Ulakan. 



Akarnya menjalar ke langit. 

Dahan dan rantingnya 

menghujam ke dalam tanah, 

ke dalam alam kubur Tuan dan Nyonya. 

 

Padang, 2014 

 

 

 

KEPADA PENCAKAU AYAM LEPAS 

 

Tangkaplah aku sebelum petang 

yang rabun menemukanku 

lalu menghelaku ke dalam warna-warni kandang. 

Tangkaplah sebelum pisau sembelihan disiapkan, 

sebelum itik-itik sawah diarak pulang. 

Jika tidak, malammu akan berseteru 

dengan musang dan kalah membedakan 

yang mana bulu domba mana rambut peternak. 

 

Di sibakan belukar, perangkap pasangkanlah. 

Di tepi bandar, jaring tebarkanlah. 

Di dahan udara, getah pikat pasangkanlah. 

Jeratlah di manapun kau ingat. 

 

Jika kau dapatkan kami para ayam lepas ini, 

jangan dipegang sebelah tangan yang ragu. 

Kalau tidak, seekor akan terbang seekor akan lepas. 

Terbangnya terbang ke rimba masa lalu. 

Ke dalam lagu lama itu. Aih, malanglah harimu 

di hadapan kuali restoran kentaki itu. 

 

Meski ke lurus jalan Payakumbuh 

kau pintas, ke belokan jalan Palupuah 

kau hadang, meski kau intai dengan bedil 

berlaras sepanjang tali beruk 

tak akan kau temukan aku 

agak secabik bulu, agak sejejak kuku. 

 

Padang, 2014 

 

 

 

ORANG KOTA 

 

Aku orang kota yang terus 

menyeret goni berisi kerbau dan anak kecil 

mandi di satu tepian, 



sawah-sawah gagal panen, 

berjinjing-jinjing aroma 

durian masak, tukang rabab 

diserang asmara, dan gerombolan 

anak muda pecinta orgen tunggal. 

 

Aku orang kota 

yang tersandung jenjang berjalan, 

tergoda membeli baju seken, tertidur 

di antrian bank, mulai setelah makan 

ayam goreng Amerika. 

Aku orang yang dikalahkan 

meja-meja kantor 

dan malam yang dipenuhi 

tivi dua puluh inci. 

 

Aku orang kota beraroma 

padi basah, berwarna lontong malam. 

Jika gulai paku besi dipendam, 

air mataku mentah diperam. 

 

Padang, 2014 

 

 

 

MEMUTAR PIRINGAN HITAM 

 

Kau putar lagi piringan hitam. Perlahan 

orang-orang tenggelam dalam gelas-gelas 

kopi. Kampung-kampung tinggal  

bulatan gelembung. Lagu-lagu  

jadi vespa berbusi rapat. Semua 

jalan raya punya telinga. Tapi 

semua telinga semua dada 

bakal berubah kaca 

yang tak memantulkan apa-apa. 

 

Kau pecahkan lagi suara 

dari cerobong gramofon itu. Antara 

kupingmu dan kupingku kenangan 

hanya sebatas radio jam satu malam, 

walau piring hitam mengeluarkan orkes melayu 

mengeluarkan udara yang dulu-dulu. 

 

Beri juga aku joget dari nasib buruk 

hari silam di hari baru. Tetapi kau menjawab, 

“Pinggulmu pisang masak lisut, 

joget manapun yang kau goyangkan 



patah di pinggang. Tenggorokanmu 

dawai berkarat, lagu apapun 

yang kau lantunkan 

tak akan masuk kunci 

meski dengan nada dari Barat ini.” 

 

Padang, 2014 

 

 

 

Rio Fitra SY lahir di Sungailiku, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 12 Juni 

1986. Bekerja dan menetap di Padang. 
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Puisi-puisi Jamil Massa 

 

 

 

GULA MERAH 

 
Gula merah terbaik di jalur Atinggola Taludaa 

tak lain adalah buatan talenga dan Tuwawa 

Pogambango namanya. 

 

Tubuhnya yang tinggi menyongsong tandan bunga jantan 

menunggu tetes-tetes kekal jatuh di tujuh jengkal dadanya 

Di mulutnya yang basah sirih, pohon mantra mengakar kokoh 

seperti cinta yang perih dan penuh cemooh. 

 

Ia mengambil nira di Atinggola, menggodoknya di Gunung Potong, 

dan menjualnya di Taludaa. Tubuhnya tinggal sebilah 

setelah tiga daerah itu ia lewati dengan tiga langkah. 

 

Ia bukan gergasi, hanya penyadap enau. 

Ia pawang penakluk sungai dan 

penjinak buaya buntung berekor hijau. 

 

Suatu kali ia menyesali keputusan para panggoba 

yang mengusir pangeran dengan sayembara. 

Padahal enau, bukan tebu, adalah sumber manis 

yang menyenangkan Eya. 

 

Ia menangis membayangkan asap membumbung di atas rimba 

Asap yang membuat bapak dan anak saling bunuh di Padang Pinohumbala. 

 

2014 

 

 

 

MOMOTAHU 

 

Betapa padat badan dan nyali kami 

Di bibir botol kami diletakkan 

dibidik dengan presisi 



Menunggu, menunggu, menunggu 

pekat minyak berdesir di tubuh ini. 

 

Tembak kami, hancurkan kalau bisa! 

Biar bibir botol menikmati ciuman terakhir 

Sebelum di antara kami ada yang binasa. 

 

Berulang kali kami ditembak lalu jatuh, 

ditembak dan jatuh lagi. 

Kami tak punya mulut untuk mengaduh 

Bahkan tak dapat kami membela kodrat sendiri 

dalam puisi ini. 

 

Dahulu, di sebuah taman yang jauhnya 

nyaris tak terjangkau ujung cahaya, 

leluhur kami dijatuhkan seperti wabah lepra, 

jauh sebelum jatuhnya sepasang manusia. 

 

Dan hari ini, kami terbaring di bibir botol 

tersiap menyambit langit 

yang enggan menyambut kami. 

 

2014 

 

 

 

TULAWOTA 

 

Dalam sebuah wadah, ada yang menunggu 

untuk ditemukan, ditukar dan dipasang-pasangkan. 

 

Di luar wadah, ada yang berfirman: 

Wahai potongan-potongan perca, sesungguhnya kalian 

diciptakan berpasang-pasang agar kalian menyenangkan 

agar anak-anak mengenal warna-warna 

dan mereka tahu dunia tak hitam-putih belaka. 

 

Kalian menunggu ditemukan, dipasang-pasangkan 

dengan jenis kalian sendiri. 

 

2014 

 

 

 

BILU-BILULU 

 

Kau datang dan kita nyaris bertabrakan 

Kau terbang saat aku tak bisa menghilang 



 

Wahai bilu-bilulu, 

aku mencarimu di antara jerami berserakan 

disoroti cahaya keperakan 

 

Di pantai, aku memunguti batu-batu peluru 

lalu akan kukejar kau sampai ke bulan 

 

Awalnya memang ada dua pemburu 

: aku dan dia 

Namun, kau tahu, 

perburuan kerap membuat 

yang gila bertambah gila 

 

Aku akan terus mengejarmu, bilu-bilulu 

ke langit sunyi, ke antara sengkarut 

ranting-ranting kayu biti. 

 

Sampai sepasang sayapmu itu menyerahkan diri 

menggantikan kakiku yang mulai tak sanggup berlari. 

 

2013 

 

 

 

TUMBU-TUMBU BALANGA 

 

Tumbu-tumbu Balanga 

Balanga li masoyi 

 

Tangan terkepal, mantra mengental 

Kita berkumpul menenangkan adik yang nakal 

Tumbuk menumbuk usir mimpi buruk. 

 

Soyi-soyi leke 

Leke kambu-kambu 

 

Tanganmu di atas tanganku 

Jiwamu mengisi liang matiku. 

 

Bu’ade tibawa 

Tutuiyo hulawa 

 

Tak ada emas, beras 

Ada yang meremas-remas 

lambung adik hingga panas. 

 

2014 



 

 

 

TAPULA 

 

Jangan cari aku di sekolah 

Sebab bangku-bangku itu tak pernah 

setuju pada tubuhku 

 

Barangkali sebab bangku-bangku itu bukan terbuat dari kayu 

 

Kau bisa jadi guru dan aku akan mematuhimu 

sebagai murid yang tak butuh bangku 

 

Kita akan menerka nasib sang batu 

tanpa perlu mengeja, menghapal atau menggerutu 

 

Kita akan membuat denah 

bagi siapa yang tahu ke mana melangkah 

agar orang-orang tak lagi mencariku di sekolah 

 

Sekali lagi, jangan cari aku di sekolah 

cari saja aku di dalam kotak persegi 

empat puluh kali empat puluh senti 

tempat aku menerka nasib sang batu 

yang berada di genggaman tanganmu. 

 

2013 

 

 

 

Jamil Massa, lahir di Gorontalo, 14 Maret. Saat ini bermukim di 

Gorontalo dan bergiat di Komunitas Sastra Tanggomo. 
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