
 

 

 

28 September 2014 
 

 

 

Puisi-puisi Dedy Tri Riyadi 
 

 

 

AKU AKAN MENGKHIANATIMU 

 
Aku akan mengkhianatimu, dengan tiga buah apel  

yang masih tergantung di pohon itu, karena sepasang  

kekasih yang akhirnya pergi, hanya sempat memetik satu. 

 

Aku akan mengkhianatimu, dengan seekor ayam betina  

yang terpana, karena ayam jantan itu berkokok menyadarkan  

murid Kristus yang bersumpah setia. 

 

Aku akan mengkhianatimu, semenjak sajak hanya  

berisi kata-kata cinta dan rindu, sementara kau adalah  

duka Sang Bapa dan aku bukan seseorang yang begitu  

 

mudah menggerutu. 

 

(2014) 

 

 

 

SORE YANG BERSAHABAT 

 

Tak ada perjamuan teh di sini,  

gadis berbaju merah muda itu  

duduk dengan kaku. Seorang diri. 

 

Kesepian barangkali anjing penurut  

yang ikut sibuk menjamu tamu dengan  

juluran lidahnya. Kau tak perlu takut. 

 

Tiga buah gelas bening diletakkan  

dan kita merangkai percakapan dari  

bunyi sumbat botol yang jatuh. Akan  

 

kita pahami nanti, arti petualangan  

dan kepulangan yang tiba-tiba ini.  



Seperti menebak yang berderap dan  

 

mendekat pada sore yang bersahabat  

ini: jatuh bayangan jauh di punggung,  

atau ringkik kuda yang suaranya tepat  

 

seperti masa lalu. Sementara, kita  

hanya bisa duduk dan menelisik diri,  

membayangkan: ada sebuah hutan tua  

 

dan serombongan makhluk purba berpesta.  

Makan dan minum dari tubuh waktu  

yang terbuat dari percakapan kita. 

 

Tapi sore ini, aku merasa begitu bahagia;  

betapa bahasa yang terhimpun dari  

sebuah ruang berwarna kuning tua,  

 

di mana ada sebuah pertemuan, telah  

membebaskan dan membiasakan aku  

untuk menulis sajak dari istilah-istilah  

 

asing di luar diriku. Istilah-istilah yang  

selama ini membelenggu, seperti sebuah  

pengertian tentang menunggu arti pulang. 

 

Tak ada perjamuan teh di sini, gadis berbaju  

merah muda itu mendekap anjing penurut itu.  

Di tangannya segelas air. Sedang aku  

 

merasa, ini sore yang bersahabat untuk  

bisa pulang dan mengenang sebuah petualangan.  

Dan bercerita semua itu bagi dirimu. Jika kau tak sibuk. 

 

(2014) 

 

 

 

Dedy Tri Riyadi tinggal di Jakarta. Giat di Paguyuban Sastra Rabu 

Malam (PaSaR Malam). 

 



 

 

 

21 September 2014 
 

 

 

Puisi-puisi Ook Nugroho 

 

 

 

JALAN PEDANG BUMI JALAN PEDANG LANGIT 

 
(Musashi kontra Kojiro) 

 

Jika dua seteru unggul bertemu 

Di mana saja mereka berjanji 

Di pantai 

  Funashima utara jam 8 pagi 

Atau pantai mana pun juga 

 

Kita hanya akan menampak 

Sedikit saja gerak, percayalah 

Tak peduli jam berapa mereka tarung akhirnya 

Terang atau berangin cuacanya 

 

Jika dua seteru unggul bertemu 

Seorang dari mereka sekonyong saja rebah 

Dan selagi tumbang 

   Tubuhnya pelahan 

Kita saksikan mengapa seringainya jadi aneh 

 

Buat sedetik yang baka ia mengira 

Telah menangkan itu duel adu jiwa 

Tapi sebab alpa dikenalnya lurus jalan langit 

Leliku jalan bumi membawanya rubuh melintang 

 

Penonton awam mana paham urusan begini 

Pembaca biasa gagal 

   Mengurai inti pesan purba 

Jika langit dan bumi luput berpaut 

Jurusmu tuan 

   Jadi majal memagut tak lagi 

 

(2014) 

 

 



 

JALAN PEDANG PEMINUM TEH 

 

(Hari tua Tuan Sekishusai) 

 

Telah kutanggalkan 

Pedang dan baju zirah 

Telah kulupakan 

Musuh-musuh terkasih 

 

Kukenakan kini 

Mantel kabut 

Kasut gunung dan 

Kerudung langit 

 

Kuisi soreku 

Dengan minum teh 

Memandang lepas cuaca 

Gambaran jiwa 

 

Berlama-lama di kebun 

Itulah hiburanku lainnya 

Menyiangi bebunga 

Memurnikan hari 

 

Kadang kutulis juga 

Syair mengalir 

Sebab kutangkap bisik 

Di antara kemersik waktu 

 

Setempo tandang juga bertamu 

Orang-orang muda kasar 

Dari kota nun di bawah 

Memaksakan tarung 

 

Dengan sopan tapi 

Kutampik undangan: 

Kusuguhkan lembut teh 

Di luas meja pendapa 

 

Sering kutulis belaka 

Surat sepucuk di antara kembang 

Jika sungguh mereka 

Petarung cermat 

 

Mereka boleh pahami 

Si Tua masih sehat afiat 

Liat setangas dulu hari juga 



Tapi telah kutanggalkan 

 

Pedangku berkarat 

Kini nyaman berkubur 

Jauh di lubuk gegunung 

Di antara kabut 

 

(2014) 

 

 

 

JALAN PEDANG TUKANG TEMBIKAR 

 

(Musashi di bengkel tembikar) 

 

Kini tandang ia 

Bertakzim 

  Pada tukang tembikar 

 

Ingin ia saksikan 

Dengan mata kepala sendiri 

Tangan sakti bekerja 

  Melumat 

Mengolah yang fana 

Jadi punya tanda 

 

Ia percaya 

Bermain pedang 

Mencipta tembikar 

Sama membakar: 

   Jiwa larut 

  Membubung 

Dalam tamasya suwung 

 

Bahwa yang inti 

Bergantung pada 

Seberapa rapuh, atau utuh 

Rasamu yang kalut 

Berpaut pada langit 

Yang di atas 

   Mengambang 

Dan bumi lata di bawah 

Sabar mengiringi 

 

Agar di antara keduanya 

Tersedia lapang 

   Ruang 

Bagi kilau jurusmu 



Di bentang pagi 

 

Maka 

Pada sabar tukang tembikar 

Tandang ia memohon 

Secelah 

  Pintu masuk 

 

Pada itu ruang 

Maha luas 

 

(2014) 

 

 

 

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

Kata (2010) dan Tanda-tanda yang Bimbang (2013). 



 

 

 

14 September 2014 
 

 

 

Puisi-puisi Mario F. Lawi 
 

 

 

LIFE IN TECHNICOLOR 

 
Ia berhenti di hadapanmu dan membiarkan pelangi memanjang. Engkau 

menamparnya dengan Roh Kudus sebelum memainkan aliran sungai untuk 

meyakinkan pilihannya pada jalan yang sedang ia tempuh. Sepatu 

kanannya koyak dan menampakkan jemarinya. Lihatlah, di ruas-ruas 

jemarinya tak tersisa debu untuk dikebaskannya. Siapakah yang 

mendoakan malam-malammu dengan udara yang murni dan menjaga 

tidurmu dengan kerajaan surga? 

 

Rahasia pun kembali ke kedalaman. Jalan yang kalian tempuh belum 

separuh dari seluruh permukaan. Jika Tuhan tak pernah ada, akankah kau 

tetap mencintainya? Seekor keledaimu menunggu di gerbang kota tua yang 

hancur: Yerusalem ditangisi segala bangsa, induk ayam kehilangan anak-

anaknya. Airmata diciptakan untuk menjagamu sesekali dari cinta yang 

keliru, dari sukacita para tahir yang enggan kembali pada si penyembuh. 

Suara hutan, desing peluru, lembah-lembah yang terkikis angin, tetes air 

yang jatuh; dengan apa mereka melukiskan nimbus para kudus ke balik 

kepalamu? 

 

Di hadapan jalan yang sederhana ini, kalian akan baik-baik saja. Yang 

menghampar di hadapan kalian hanyalah ilalang yang telah berkali 

kautaklukkan dengan perumpamaan. 

 

(Naimata, 2014) 

 

 

 

CEMETERIES OF LONDON 

 

Mereka berlari. Mereka memasukinya. 

 

Sehampar gelombang tak tertampilkan. 

 

Matahari berlindung di balik pecahan wajahnya. 

 



Sebutir bumi berbulir 

Di antara pokok serumpun gandum. 

 

Ketika terlepas dari pokok itu, 

Bumi akan menumbuhkan jendela fotosintesis 

Terpapar kabut yang lolos dari celah kanopi. 

 

Di balik jendela, 

Mereka menunggu. 

 

Mereka berpesta, 

Mengisi minyak dalam pelita, 

Memisahkan irama keledai dari tapak angin renta. 

 

Dan cerita pun diubah selamanya: 

Dia tak lagi datang seperti pencuri 

Di kala malam. 

 

(Naimata, 2014) 

 

 

 

YES 

 

Seekor anjing menantikan sebuah Amin 

Sebelum daging 

Dilemparkan dari ujung lembing. 

 

Dari sisik seekor naga yang ditaklukkan 

Seorang perempuan, 

Mata lembing itu diciptakan. 

 

Anjing itu tak mau tahu, 

Naga yang ditaklukkan itu jatuh dari surga 

Atau tidak, perempuan penakluk itu 

Masih perawan atau tidak, 

Mata lembing itu disepuh dengan 

Darah domba atau tidak. 

 

Ia hanya tahu, sabda tak mungkin 

Menebus laparnya 

Jika tidak menjelma daging. 

 

(Naimata, 2014) 

 

 

 

 



 

VIVA LA VIDA 

 

Tiga jam yang merah memakunya di situ. 

 

Seorang pastor tua memandang 

Petrus tegak berdiri di sebuah mural 

Dengan pundak memapah Kristus 

Setelah dijatuhkan dari atas salib 

Sehari sebelum Sabat terwaris. 

 

Sebilah papan diturunkan dari langit 

Menyangga bukit kecil 

Di sudut senja yang abadi itu. 

 

Senja yang abadi, beberapa abad kelak, 

Luput disaput kesedihan Tuan Michieli 

Ketika Baldwin berkeras menegakkan katedral 

Meski kenangan tak selalu didirikan 

Di atas darah dan air dari tubuh para martir. 

 

Sang pastor pun mengusap cincin imamatnya, 

Sebelum memejam dan berdoa, 

 

Sebelum kenisah yang terbelah memantulkan 

Gema maut yang mengetuk lembut 

Pintu waktu yang disamarkan kabut. 

 

Di jalan-jalan Doryaleum, di lorong-lorong Varna 

Anak-anak kecil berbaju zirah 

Memimpikan sejarah dibangun di atas salib Petrus 

Di atas salib Kristus 

Sambil mengacungkan pedang. 

 

Di akhir doanya, sang pastor mengamini: 

Sebagai kisah, Kalvari ditulis dengan pena, 

Bukan dengan pedang. 

Tak ada guna menegakkan senjata, 

Mengenang Israel yang terluka itu. 

 

(Naimata, 2014) 

 

 

 

STRAWBERRY STRING 

 

Dua kurva dari sulur-sulurnya 

Membentuk sudut-sudutmu. 



 

Sunyi menyembunyikan diri 

Di dalam sembunyiannya. 

 

Sebuah ruang merah 

Dan megah turun 

Melalui tangga 

Langit ungu 

Kota tua 

Ini. 

 

(Naimata, 2014) 

 

 

 

DEATH AND ALL HIS FRIENDS 

 

Di samudera, di palung terdalam itu, 

Lelaki itu menuturkan dirinya. 

 

Tak terdengar gema. 

 

Musim gugur dan angin dingin yang tua 

Melengkapi dengung kredo. 

 

Ia bergerak memunggungi langit yang angkuh. 

Kesetiaan memang berarti ketika tegak berdiri 

Di hadapan berbagai macam uji. 

 

Benih-benih penebusan tak ditaburkan ke dalam 

Samudera itu. Mereka hanya jatuh 

Di tanah berbatu, di pinggir jalan, 

Di semak berduri, di tanah yang baik. 

 

Tukang kayu hanya mengenal daratannya 

Tempat pohon-pohon dan benih-benih lain 

Ditumbuhkan bagi perkakas dan kerajinannya. 

 

Lelaki itu pun menceritakan apa yang ditemukannya 

Di palung terdalam itu: 

 

“Aku temukan benih-benih itu tumbuh di dasar ini. 

Mereka menggoyang-goyangkan bulir-bulirnya 

Tanpa bantuan angin dan sabda. 

Karena kau datang untuk menggenapi Taurat, 

Utuslah juga para penuaimu untuk ikut 

Bertolak ke tempat yang lebih dalam ini bersamaku.” 

 



(Naimata, 2014) 

 

 

 

Mario F. Lawi dilahirkan di Kupang, 18 Februari 1991. Bergiat di 

Komunitas Sastra Dusun Robamora. Kumpulan puisi terbarunya adalah 

Ekaristi. 
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