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Puisi-puisi Adimas Immanuel 
 

 

 

SEPTUAGINTA 

 
Seekor tikus hitam 
menggondol sebuah kata 
yang jatuh di lantai pesta. 
Ia seret sekerat kemudian 
dan dibawa ke sarangnya. 
Ia telah lunaskan 
yang tak terjemahkan. 
 
Sebab seisi meja makan 
telah penuh anggur dan mur. 
Sebab kealpaan tinggal kealpaan 
dan lekuk tubuh perempuan 
tak lagi memikat para pemazmur. 
 
Ia bawa serta ingatan 
dan cara berbahasa kita. 
Ia bangun sarangnya  
di pojok gelap Sorga 
yang tak tersentuh 
lalu-lalang doa-doa. 
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IMAGO MUNDI 
 
Hanya biru laut. Hanya laut. 
Siang malam kita teropong. 
Hanya biru laut, hanya lembar tabut. 
Bayang wajah yang terpotong. 
Tiada bayang emas dan sutra. 
Hanya hijau pesona selalu 
berdenyut di kelopak mata. 
 
Tapi aku tak cari pantai, 
hidup sudah cukup landai. 
Aku hanya menantang 



Tuhan yang semayam 
dalam gejolak gelombang 
: cinta adalah firman yang 
berangkat dari kutukan! 
 
Hanya laut, kelebat kalut. 
Kau masih tak tertempuh. 
tak mungkin turunkan sauh. 
Letih penjelajahan ini 
akan berakhir di mana, 
Jika tak tertambat 
di tanjung nyawamu? 
 
Hanya wajahmu, rupa waktu. 
yang jika sirna dari makna, 
yang jika susut dari maksud, 
tetap ada di mana-mana. 
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Adimas Immanuel lahir di Solo, 8 Juli 1991. Lulusan Fakultas Ekonomi, 
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Puisi-puisi Ni Made Purnama Sari 
 

 

 

JALAN CILAME 

 
Baru saja sebutir kedelai 

meluncur bergulingan 
Sebelum roda seorang tukang becak 
Menggilasnya pecah berserak 
 
Becak tua langganan pedagang pasar lama 
Terkelupas catnya tersebab basuhan hujan garam 
Juga keringat tangan para pelancong 

yang tak henti menunjuk bertanya 
Pada gudang begitu kumuh 
Rumah berhantu separuh rubuh 
Dan timbunan sampah wihara sebelah 
 
Cilame seketika bagai museum terlupa 
Ibarat pencuri sembunyi dari kejaran waktu 
Menyelinap di gang-gang kecil 
Menyamar tikus tanah, coro yang lemah 
Atau ratap sedu seorang kuli bocah 

lalai abainya disesali berkali-kali 
 
Nanas-nanas dikupas sekenanya 
Seperti kucing penuh kutu 
Melompat dari keranjang ke keranjang 
Menukik naik ke atap, mengincar remah ikan goreng 
Lalu hinggap dalam catatan perjalanan 
Sekilas tinjauan mata 
Dari satu wisatawan 
Atau wartawan amatiran 
 
Seorang kakek penunggu warung 
Melambai pelan padamu 
Sambil menawarkan obat mujarab 
Buat menghalau kepikunan usia renta 
 
Tapi inilah Cilame sekarang 
Sisa aroma kecap kedelai hitam 
Yang meresap ke celah dinding 
Menyusup hingga ke masa depan 
Di mana tak seorang pun kuasa mengingatnya 
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TANGAN 
 
Tanganku, apa yang selama ini sudah kau buat? 
Mengapa semua tidak bisa lagi kau ingat? 
 
Mari ke sini, kita baca buku lagi 
Berhentilah membuat puisi tentang maut 
Percayalah kita akhirnya akan abadi 
 
Kenangkanlah genggam lembut jari kekasih 
Yang membuatmu tak henti mengirimkan surat-surat 
Sajak-sajak dan pesan-pesan. Kau kirimkan padanya. 
Seolah kau lebih cinta padanya. Daripada yang kutahu 
 
Lebih liar, tanganku. Bikinlah sesuatu yang lebih liar 
Dari bulan musim gugur. Dari cermin hilang bayang 
Buatlah aku takut oleh fantasimu 
Mengayun bersama malam. Melampaui mimpi demi mimpi 
 
Mengapa kau cemas pada guratan nasib buruk 
Nujuman penyihir tua sebuah sirkus waktu silam 
Tidakkah kau lebih percaya padaku 
Bahwa itu ramalan biasa, pelipur bagi mereka 

yang kepingin mencuri masa depan 
 
Tanganku, jangan kau abai dan ingkari aku 
Kalau kau mati, aku tak mau 
Aku tak siap kehilanganmu 
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Ni Made Purnama Sari lahir di Klungkung, 22 Maret 1989. Mendirikan 
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Puisi-puisi Esha Tegar Putra 

 

 

 

DALAM LIPATAN KAIN 

 
Kutemukan kembali namamu 
dalam lipatan kain 
 
dengkurmu, jatuhan bulu matamu, potongan kukumu 
dengung kalimat terakhirmu sebelum pohon angasa itu 
tercabut dari pangkal. 
 
“Hallo, sisa dengkurku 
telah menyelamatkanku dari mimpi buruk 
dari hari buruk 
dari masa lalu yang remuk.” 
 
Tapi jatuhan bulu matamu adalah kangen terbengkalai 
potongan kukumu memberi tanda bahwa usia kian selesai 
dengung kalimat terakhirmu merupa penolakan hari baru. 
 
Kulipat kain 
kulipat namamu 
kulipat waktu. 
 
Padang, Agustus 2014 
 
 
 
 
PENJARA MUARA 
 
Sebab ketakutan ada dalam retakan dinding 
coretan tanggal dengan angka berlepasan 
hari kabur 
bulan terbudur 
tahun demi tahun terbujur. 
 
Sebab ketakutan ada dalam retakan dinding 
kereta tua dengan loko mampus 
rel sepanjang muara diputus 
jerit orang-orang rantai terperam batubara 
dingin menyisip 
dencing jeruji beradu besi 



dingin mengapit 
dentang kuali dipukul malam. 
 
“Hamba sahaya, Tuan. Istri mati 
tinggalkan anak yang tiga.” 
 
“Hamba buangan, Tuhan. Berkahi kami 
kematian cepat tanpa bahasa dendam.” 
 
Ketakutan, jagalah kami 
di antara ruang tidak seberapa ini 
di koridor busuk dengan kawat bergetar ini 
jagalah kami, bersama maut, biarkan kami luput. 
 
“Bapak, Bapak... kecuali rel sudah diputus 
ke mana jalur akan kami perlurus?” 
 
Padang, September 2014 
 
 
 
 
PINTU HARI BARU 
 

Telah engkau lepaskan aku dari tubuhmu 

kau biarkan aku berjalan ke daratan tak bernama itu. 

 

Punggungku dibekali batu-batu, dadaku diasapi bara gaharu 

perutku dituangi panasnya gulai tembusu, lengking tangis 

membuat satu-persatu pecahan pada pembuluh darahku. 

 

Dari rahimmu kutemukan pintu nasibku 

pintu hari baru 

 

meski pembebasan 

adalah ketakutan paling dahulu. 

 

Padang, Agustus 2014 

 

 

 

 

TIGA JAM TELAH LEWAT 

 

Tiga jam telah lewat dan malam hampir tergusur 

ke dalam serakan kaca meja. 

 

Masih ada harum gerai rambutmu 

anggur terserak ke lantai 

sisa mabuk berat membuat udara menebar batuk. 

 



“Aku dengar musik, adinda. Kersik daun kering  

pasir teralih badai, batu-batu hitam tenggelam  

ke dasar kolam.” 

 

Masih tersisa lesatan cahya matamu 

tapi tiga jam telah lewat 

waktu begitu cepat membuat napas berangkat. 

 

Parak siang ini 

kesendirian benar membikin nyeri 

aku jauhkan jantung dari detak 

kusembunyikan rabu dari udara bergerak 

dan getar jam itu 

derik bohlam hampir putus itu 

kletak suara sepatu... 

 

“Aku dengar musik, adinda. Langit beralih warna 

ledakan bintang, pohon tumbang, dan jatuhan 

tubuh ke sebuah jurang.” 

 

Tiga jam telah lewat 

dan malam sempurna pudur. 

 

Padang, September 2014 

 

 

 

 

Esha Tegar Putra, kelahiran Solok, 29 April 1985. Tinggal di Padang dan 
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Puisi-puisi Triyanto Triwikromo 

 

 

 

GANTI BAJU 

 
Kupu-kupu tak berganti sayap sebelum dilumat sepatu lars para serdadu. 
Kuda-kuda tak berganti ladam sebelum terbunuh dalam peperangan di 
hutan keramatmu. 
 
“Tapi kau akan mati, Kartosoewirjo. Kenakanlah baju serbaputih. 
Bukankah Pohon Hayat juga mengenakan baju ular sebelum rubuh?” 
 
Apakah pelayat perlu baju baru untuk bergegas ke makam? Apakah kau 
perlu baju baru untuk menjemput kematianmu? 
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DI SEHELAI FOTO 
 
Kelak di sehelai foto kau terpejam untuk pohon-pohon yang kaubayangkan 
akan selalu tumbuh dalam kegembiraan dan kecengengan. Ada jendela 
yang sedikit terbuka. Ada yang mengintip dan kau paham serdadu paling 
kejam pun tak mampu mengusir raut kecut yang mengancamku. 
 
Jangan takut! Ia hanya datang bersama hujan yang kabur. Ia tak akan 
buru-buru menjemputku. Kau hanya akan mendengarkan gemuruh badai. 
Kau hanya akan mendengarkan gemuruh laut. 
 
Ajal, jika ia menyerupai tukang foto, akan menunggu saat paling tepat. Saat 
kau tak lagi berkhayal tentang jasadku. Saat aku bayangkan tak ada jalan 
rumit ke puncak Bukit. Bukit tanpa kolam susu. Bukit penuh pinus dan 
sesekali melata ular-ular purba. 
 
Di sehelai fotomu aku memang masih ada. Tetapi sesungguhnya itu hanya 
bayangan. Tentu tanpa iblis dan bunga-bunga. Tentu tanpa kambing 
berbulu biru dan apa pun yang kausuka. 
 
2014 
 
 
 



 
 
PESAN DOKTER 
 
“Tak perlu kauminum obat apa pun. Kau tidak sakit. Kau hanya perlu 
bercakap-cakap dengan malaikat atau siapa pun yang akan memberimu 
sayap. Kau hanya perlu malih rupa jadi kunang-kunang. Terbang 
menembus malam. Apakah kau pernah membaca Sirah Nabi? Kau hanya 
perlu membayangkan menjadi Jibril yang tak pernah berurusan dengan 
ajal.” 
 
Ya. Aku tak akan berurusan dengan ajal. 
 
“Kadar gula darahmu baik-baik saja. Jantungmu cukup kuat. Karena itu 
kau tak perlu takut pada sesuatu yang kauanggap bakal mencekikmu tiba-
tiba. Sebaiknya kau mendengarkan azan terakhir atau suara apa pun yang 
belum pernah kaukenal. Apakah kau pernah minum anggur? Apakah kau 
pernah membayangkan menari-nari sendiri seperti Rumi? Apakah kau 
takut mati?” 
 
Aku tak takut mati. 
 
“Jika kau pusing, jika kau melihat apa pun tiba-tiba berubah menjadi 
bayang-bayang, pejamkanlah matamu. Pejamkanlah matamu saat semut-
semut berjalan pelan-pelan di atas balok es. Pejamkanlah matamu saat 
orang-orang berdosa berjalan di atas Siratal Mustaqim. Apakah kematian 
itu begitu menggelisahkanmu?” 
 
Aku tak gelisah. 
 
“Apakah aku boleh menyuntikmu? Ini hanya semacam patirasa agar kau 
tak merasakan sakit saat para serdadu menembakmu. Apakah kau pernah 
merasakan candu?” 
 
Kau tak boleh menyuntikku. Kau tak boleh memberiku candu. 
 
Pergilah. Temuilah calon mayat lain. 
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Triyanto Triwikromo telah menerbitkan, antara lain, Surga Sungsang 
(novel, 2014) dan Celeng Satu Celeng Semua (kumpulan cerita pendek, 
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