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Puisi Sartika Sari 
 

 

 

MANGKUK LAUT 

 
aku sering datang berpunggung pasir,  

duduk dan menyinggahkan bibir di tepimu 

angin kuisap, menuju palung terdalam dari 

sebuah puisi yang lama bermukim di lambung 

setiap hari, rindu seperti perahu, dan duka melayarkanku 

pada tempat-tempat asing. kini aku sampai 

pada dirimu, bukan pengasingan atau kematian 

yang ingin kutemukan. bulu-bulu di lidahku 

memutih, seperti kulit kerang di ketiak dan 

kelopak matamu. kau kesepian? serupa dengan tas 

jinjing yang aku bawa? ya, tentu saja. aku dan tas ini 

sudah puluhan tahun berjalan, mencuri dan membunuh 

para dendam. malam ini aku bukan berniat membunuhmu, 

paruku disesaki banyak anak-anak pungut, tak pakai baju 

tak makan tiga kali sehari. seorang nenek bersandar tanpa tongkat, 

ibu muda menggigil sambil menggosok-gosok tangannya di atas perut. 

mereka takut bertemu matahari. deru sepeda motor, 

kereta api, atau panser-panser. aku bawa mangkuk ini, 

biar kubawa kau pada mereka. berceritalah. jangan Cuma 

menahan mendung. sini, masuk. aku bukakan mulut. 

 

Medan, 2014 

 

 

 

KAMPUNG KOLAM 

 

pagi buta, kakek berjalan memikul cangkul, 

racun tikus dan beberapa karung goni di 

selipan ketiak kanan. angin menegurnya berulang-ulang, 

menepuk pipi dan kantung matanya, tapi kakek 

tak bersuara. lolongan anjing di simpang jalan 

menusuk langit, membelah jalan, mengetuk 

jantungnya. tapi kakek tak bersuara. subuh baru 



saja sampai. matahari masih dalam perjalanan, 

kakek terus menghadap ke depan, mengisi katarak 

di matanya dengan kegelapan lagi. kerak kakinya 

mengundang para cacing dan celurut. mengikuti 

kakek berjalan menuju ladang di ujung jalan. 

petani dan warga kampung yang dulu dipenggal 

kepala, dibenamkan ke kolam atau yang mati 

diam-diam tidak datang pagi ini. mungkin sedang sibuk 

menyiapkan strategi pembalasan, atau penitipan dendam 

pada anak-anak, tapi bukan pada kakek. karena ia 

masih terus meraba-raba jalan, memikul cangkul, 

mencium udara, dan kakek rupanya tidak sendirian. 

seorang perempuan duduk di seperempat jalan, kepalanya 

dijinjing, bajunya merah dan tubuhnya basah. lalu 

mereka tampak serius menyusun sesuatu. 

 

Medan, 2014 

 

 

 

EPITAF KAMAR MANDI 

 

kami suka menuang sampah di kerongkongan 

atau memandikanmu dengan kebencian. Tapi 

kau tenang saja, memandang kami penuh cinta. 

betapa setia, ketika jam-jam tengah malam, 

bahkan kami sendirian tanpa benang, lalu 

menambah berat tubuhmu dengan sampah lagi, 

kau tak bilang apa-apa, justru menjadikannya wewangian. 

betapa gembira kau ketika kami datang, membawa 

sisa liur, keringat dan bekas bibir beberapa orang 

lalu kau juga mau ikut mencicipi. mengutipnya 

dengan mesra, penuh kasih sayang. 

siapa yang sanggup berdalih, ibu pun bilang 

suatu saat, kau yang akan mengantarku pulang, 

menaruh wewangian, agar kulitku tak diserbu 

para binatang. 

 

Medan, 2014 

 

 

 

Sartika Sari lahir pada 1 Juni 1992. Ia tinggal di Medan. 
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Puisi Marhalim Zaini 

 

 

 

MOLUSKA 

 
aku akan memanggilmu moluska, saat pasang naik, 

dan lutut kita mulai menggigil di akar-akar bakau 

 

yang menjuntai dari dalam lumpur rawa-rawa, 

adalah binatang yang berbiak dalam kelamin kita 

 

aku hendak bersembunyi saja di cangkangmu, 

dalam rahim garam, begitu kau menjelma anak sungai 

 

berkelok ke pedalaman jauh, ke dataran histosol, 

tempat lahir ikan-ikan bunian berkepala naga 

 

maka kita adalah sepasang ketam yang tak subur, 

berpagut di tanah endapan di daun-daun yang tak terurai 

 

dalam iklim basah ini, kita membunuh anak-anak kita 

dengan membiarkannya bermain hujan, pada petang 

 

yang tak lagi ada azan, tak lagi berjumpa yang tawar 

pada asin, yang jantan pada betina, yang timur ditikam utara 

 

angin yang kelak kita warisi dari cara kita bersenggama 

berdesau-desau bagai muson dari arah laut, tersesat di selat 

 

di ayat-ayat yang pernah kita rapal, ketika dewa atau tuhan 

bercakap-cakap dalam kepala kita yang kosong, entah 

 

apa yang membuat kita percaya, pada yang hampa 

dalam hati kita, padahal seribu kilometer dari sini, 

 

siklus hidup mati seperti rekah bibirmu yang memucat 

pada tiap hitungan jam, memerah kembali oleh matahari 

 

padam kembali oleh hitam, begitu malam diam-diam 



bersijingkat naik dari bawah rumah, merasuk ke sumsum 

 

ke tulang lunak yang tumbuh dari masa kecil orang siak 

orang yang suka minum air sungai berwarna coklat 

 

maka jepitlah aku, moluska, dengan tangan-tanganmu 

yang tajam, dengan rasa sakit yang dulu, ketika berdebum 

 

kau dalam gulungan ombak bono, tanpa pemandu, di celah 

pesisir timur, memanggil-manggil orang kampar 

 

yang terdampar rupanya hatiku jua, dan hatimu pingsan 

dalam kapal-kapal besar yang meninggalkan bandar 

 

berlayar membawa rempah, lada dan timah, ke cina, 

ke eropa, kepada tuan voc yang kerap membuang ludah 

 

dan memanggilmu bovenlander, di depan para budak 

yang memikul lada tigaratus bahar di atas pundak, 

 

pedasnya membuat seluruh orang sumtera tersedak, 

yang terbahak-bahak orang batavia di hulu singkarak 

 

maka jepitlah aku, moluska, sekali lagi di ujung musim 

ketika pasang naik dari abad enambelas ke ujung kelamin 

 

kau aku kelak, di semenanjung ini, tinggal menunggu 

para pendatang dari rantau, membawa abu kitab-kitab 

 

dalam tepak, dalam sirih yang dikunyah para datu, 

disepah di atas pelaminan, disepah ke mukamu-mukaku, 

 

sebab kawin-mawin ini adalah bertukar hulu pada hilir 

bertukar garam pada gula, beras pada gandum, besi 

 

pada kayu, rempah pada meriam, yang tak semata habis erang 

di atas ranjang, tak pula habis silsilah pada garis keturunan 

 

tapi perang, tapi dagang, adalah tuhan juga, yang disembah 

pada tiang-tiang harga di pasar, di laut yang tak berpagar 

 

maka kukayuh saja kau, moluska, seperti menunggang 

gelombang, agar tawar-menawar ini dapat kugoyang 

 

kugoyang-goyang, sampai segala yang bernama pedang 

bersarung di pantaimu, di lembab lembah gua pusakamu 

 

dijepit capit kuasamu, sampai segala yang bersembunyi 



di bawah dadamu, dalam cengkeraman sepuluh kakimu, 

 

menjelma kerajaan baru, rumah kau-aku menyemai benih 

anak-anak yang tak lagi takut bermain hujan, pada petang 

 

yang pandai mengumandangkan azan, pandai mencecap 

asin di air tawar, pandai menjadi pejantan bagi betina, 

 

pandai menakar angin utara yang berdesau-desau di timur, 

yang menikam-nikam selat dengan ayat-ayat yang sakat 

 

di sungai indragiri, ketika emas melambung ke langit india, 

dan masa depan bagai pasir hanyut ke negara tetangga 

 

maka kujual saja kau, moluska, izinkan aku menukarmu 

dengan uang logam dari cina, agar tak lagi dapat kupanggil 

 

kau moluska, saat tengah malam, dan lututku menggigil 

sendiri di ats bubung rumah, di bawah langit yang berlubang 

 

dan yang menjuntai dari dalam lumpur rawa-rawa itu, 

adalah sunyi yang berbiak dalam kelamin puisi-puisiku. 

 

Pekanbaru, Januari 2015 

 

 

 

Marhalim Zaini, lahir di Bengkalis, Riau, 15 Januari 1976. Buku puisinya 

Jangan Kutuk Aku Jadi Melayu (2013) menerima Anugerah Hari Puisi 

Indonesia 2013 dan Penghargaan Sastra Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa 2013. Ia menggerakkan Komunitas Paragraf di 

Pekanbaru. 
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Puisi-puisi Kiki Sulistyo 

 

 

 

HANTU LIDAH BIRU 

 
beginilah Jaelani berkisah: 

 

bapakku hantu lidah biru yang lihai menyaru 

dikenakannya jubah orang dulu. dirasukinya mulut 

para penipu. hidupnya sepenuhnya tidak nyata. 

ia ada antara dongeng dan kabar burung. barangsiapa 

melihatnya menuntun jerapah bakal segera mendapat 

berkah. seperti berkah Nabi dari bani yang bersembunyi 

di lembah-lembah. derajatnya setinggi kubah rumah 

janjinya sepasti putaran matahari. 

 

lantaran itu kujadikan diriku ahli syair 

agar dapat kusambung syiar darinya untuk kalian 

aku semata bulan yang memantulkan. meski dapat 

kalian saksikan aku lebih tampan dari dadari yang 

diam-diam kalian pelihara dalam sangkar pagi 

 

tuang lagi piala ini dengan madu pahit Sumbawa 

setiap kali menghirup aromanya bapakku bertambah muda 

padaku kalian dapat saksikan sebagian dirinya 

dan sebagian lagi diri kalian sendiri. 

 

(Bakarti, 2014) 

 

 

 

MATA MITA 

 

mata Mita bukan mata kita, mata pekerja yang tak percaya pada kata 

 

Jaelani berfatwa seakan ia Tuan Guru, (ia memang Tuan Guru) 

tapi kami mengamini Jaelani, 

supaya mata Mita sempat melihat betapa kami memang 

tamu yang sopan dan selamanya akan mencintainya dengan kemiskinan 



 

mata Mita teduh belimbing wuluh, hangat tungku kayu 

tapi Jaelani berfatwa, mata Mita mata pemilih, mata yang jernih 

bila tak berpunya harta, dipilihnya bujang semenanjung Korea 

dicemoohnya baju kumal, celana bertambal, dan sepasang sandal 

lain sebelah yang tertukar di masjid 

 

mata Mita makin jauh dan kami seperti melihat mimpi 

yang malas kami ingat kembali. tapi Jaelani terus berfatwa 

barangsiapa berniat mendekat hendaknya terlibat dalam rencana 

mengintip gajah kabupaten, mengintip upah panen 

 

demi mata Mita kami percaya bahwa Tuan Guru selalu baik 

meski nanti mata Mita jadi mata istri yang tak boleh kami lirik 

 

(Bakarti, 2014) 

 

 

 

KUDA JEPUN PUTIH MADU 

 

Jaelani membeli Kuda Jepun dengan cicilan 36 kali 

dibayar dari upah merawat kitab dan merayu orang 

agar gemar mengaji. Kuda Jepun Jaelani putih seperti 

madu pahit dari Sumbawa. 

 

Jaelani pernah ke Sumbawa dan kehabisan bekal 

begitu sampai di pasar begal. ditulisanya syair tentang 

syiar kebaikan dan hikmah berbuat kebajikan. 

 

ke Jambi, ke hulu Batanghari Jaelani mulai mencari 

cara paling tepat untuk meninggikan derajat 

hingga di Sunda Kelapa matanya kian terbuka 

benaknya yang semula hampa penuh oleh rencana 

Jaelani percaya wali akan bertemu wali, di sanalah 

ia lalu semadi sepanjang hari. 

 

“manakala ada kuda, akan mudah bagiku menjemput guru” 

memang ada seekor kuda, Kuda Jepun merah jambu 

tapi itu milik Mita, kerani yang bermimpi menyeberangi 

semenanjung Korea. kuda tak mungkin dipinjam 

sebab kami mendengar siul majikan, ia jadi liar dan susah dikekang. 

 

hutang bukan perkara besar, lantaran sekarang 

Jaelani bergelar Tuan Guru, melintas pulau dengan Kuda Jepun putih 

madu. 

 

(Bakarti, 2014) 



 

 

 

HIJRAH JAELANI 

 

dengan Kuda Jepun putih madu Jaelani hijrah 

ke arah tumbuhnya buah. di sana akan dibangun 

pondok untuk para anbiya sekaligus para saingan 

yang mahir merangkai syair 

 

Jaelani bergelar Tuan Guru setelah ditulisnya tafsir 

atas pisau, gelang langit dan ulat yang menjelma lalat 

keempatnya adalah rahmat yang menaikkan derajat 

 

tapi Jaelani paham setiap yang naik punya kesempatan 

untuk naik lagi. maka disiapkannya sebuah kitab bagi 

siapa saja yang mencari tuntunan di luar apa-apa 

yang sudah dianjurkan orang-orang dulu 

 

kitab tanpa musabab, di dalamnya kalian akan saksikan 

laut dangkal dinihari. 

dan bila kalian memejamkan mata, kalian akan merasa 

berada di punggung gajah atau di panggung 

dengan latar berubah-ubah 

 

begitulah cara Jaelani hijrah, sesungguhnya hanya 

para anbiya yang mengerti hijrah Jaelani sedekat 

kuku dengan buku jari. 

 

(Bakarti, 2014) 

 

 

 

JAELANI MENEMUI PADRI KOBANI 

 

Jaelani menemui Padri Kobani pada sebuah buku 

yang dikirim seorang Bun dari Sunda Kelapa 

persis pada bagian ketika Padri Kobani akan bunuh diri 

Jaelani memintanya bertamu sebentar 

Padri Kobani sedang menyamar jadi penyanyi 

ia terlalu bahagia sehingga dadanya terasa hampa 

 

Jaelani menyukai cara hidup Padri Kobani 

kejora yang menolak padam meski datang 

giliran tenggelam. maka diucapkannya bagian 

yang kelak hilang, perkara kebahagiaan dan 

kematian yang bersaudara kembar 

 



sebelum Padri Kobani kembali ke dalam buku 

dan melanjutkan rencana bunuh diri 

Jaelani menggambar wajahnya di dinding rumah 

rambutnya pirang surai kuda 

dagunya bercambang seperti dinding gudang tua 

Jaelani melihat lidah api di wajah 

yang ia gambar 

 

lalu ia rasakan dirinya meleleh bagaikan 

lilin orang saleh 

 

(Bakarti, 2014) 

 

 

 

JAELANI TAKUT MATI 

 

pada halaman kesekian buku ajar yang telah dilarang 

kalian akan dengar sebuah pengakuan: Jaelani takut mati 

 

bagi Jaelani mati adalah kebahagiaan yang harus 

dihindari. dengan cara yang lebih tersembunyi, kalian bisa 

bilang, sesungguhnya Jaelani takut pada kebahagiaan 

 

setiap berbahagia, nasib sial dirancang di depan kita, 

kata Jaelani pada suatu hari di depan Padri Kobani 

 

dengan akal yang tak boleh terlalu sehat 

kami bisa sepakat. karena itu setiap berbahagia 

kami lihat kuku kami supaya ingat pada mati 

kunang-kunang memang datang dari kuku orang mati 

tapi kuku orang hidup adalah petilasan maut 

 

kami pun takut mati, atau tepatnya takut bahagia 

bagi kami kebahagiaan adalah kutukan bagi siapa saja 

yang lupa dan tidak percaya pada hukum timbal-balik 

 

tetapi bagian ini tak akan kalian temukan lagi 

lantaran pada suatu pagi, Padri Kobani yang telah berjanji 

untuk bunuh diri membakarnya sembari berujar, 

 

lebih baik terbakar habis, daripada padam perlahan-lahan. 

 

(Bakarti, 2014) 
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