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Puisi-puisi Esha Tegar Putra 

 

 

 

CUKUR RAMBUT 

 
Telah aku cukur segala rambut dari kepala hingga pangkal paha. Agar hari 

datang tidak lagi seperti kucing bermuka buruk dan agar hari pergi tidak 

lagi serasa paku ditarik pada batok kepalaku. Dan kini di atas panggung 

sapi berjanggut aku mulai duduk membaca kitab, mengatamkan hikayat 

meluruskan cara membangun kalimat dari reruntuhan kata yang selalu 

pandai berkhianat. Kata yang memisahkan telapak kuda dari tungkainya, 

yang telah menukar letak pantat dan kepala keledai, yang menyusun rasi 

bintang berbentuk orang mengangkang, dan membuat kematian paling 

indah agar pantas digelaktawakan. 

 

Di atas punggung sapi berjanggut aku duduk dan kini telah kutuntaskan 

kitab tentang orang alim orang keramat berlari di atas danau dengan 

pangkal jubah tak sedikitpun basah. Kukhatamkan hikayat tentang 

kampung ditenggelamkan semalam hujan dan kapal terbakar di tengah 

lautan dalam. Lantas kutulis sebaris sajak tentang orang pandir berlari 

telanjang bulat sehabis kalah bertaruh judi dadu. Kutulis sajak ketika sapi 

berjanggut menggetarkan gelambir perut dengan lidah terus melipir. 

Sehabis-habis suara kuteriakkan nazam tentang cinta terlarang seorang 

saudagar kain dengan perempuan penjual gambir. Telah aku cukur segala 

rambut dari kepala hingga pangkal paha. Agar seketika kutunggangi sapi 

berjanggut segala bentuk kepandiran telah lebih dulu kubuat terenggut. 
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TIAR PERCAYA ORKES ITU 

 

Tiar percaya orkes itu telah menyelamatkannya 

dari jangkau nasib buruk 

dan beragam marabahaya. 

 

Denging samar sumbing 

malam dengan panggung miring 



terpal biru robek meneteskan sisa air hujan sore 

pertunjukan terus disusun 

hari demi hari 

dari keping montase. 

 

Tiar percaya orkes itu telah menyelamatkannya 

seperti ia percaya sebuah susunan notasi 

akan kekal selamanya 

mengendap bersama nasib 

 

selagi ingatan lurus 

selagi lempengan kenangan tersusun bagus. 

 

Dan Tiar akan terus memainkan lagu 

seperti itu 

seperti malam itu 

malam dengan panggung miring 

terpal biru robek meneteskan air sisa hujan sore 

terus seperti itu 

seperti malam itu 

ketika angin tak ubahnya serakan pasir dingin 

maut berayun-ayun bersama alun 

musik kering mengerisik 

penonton bersorak memulangkan bangunan suara 

dan remang lampu mempermainkan ruang mata. 

 

Tiar percaya 

selagi ia memainkan lagu 

seperti itu 

seperti malam itu 

orkes akan selalu menyelamatkannya. 
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SARINAH 

 

Pada pangkal ketiakmu aku temukan kota mengerut serupa kulit limau 

purut, Sarinah. Plaza empat puluh tingkat berarsitektur paruh unggas 

berdiri tegas. Pohon-pohon tumbuh hitam dengan daun tertabur serbuk 

garam. Kota dengan daratan tiap sebentar turun dikepung air naik ketika 

gerak gelombang ditarik bulan datang. Kota dengan dinding kedai kopi, 

kedai nasi, hingga kedai lemang memajang potret orang tua alim lagi 

bertuah buat menarik orang datang membeli barang. ―Belikan kutang, uda. 

Sehelai kutang baru dengan ragi kain sematang daging mengkudu.‖ 

 



Dan bengkak dadamu itu serupa tandan kelapa muda dibuai-buai angin 

limbubu. Puncak sebuah malam dengan tembakan laser gagal membikin 

bubar iringan awan menggumpal. Getar dadamu itu hasrat purba kuda 

jantan disiarkan gelombang radio ke arah dusun paling dusun. Aku 

temukan kota, Sarinah, dari pangkal ketiak hingga bengkak dadamu 

mengerut serupa seulas papan berulang terapung dan terbenam dipiuh 

deras arus muara. ―Jangankan sehelai kutang, Sarinah. Di langit akan 

kuputus gantungan bulan, di laut akan kusauk gulungan gelombang, agar 

kutang seisi kedai itu kau bungkus kau bawa pulang!‖ 

 

Leher panjangmu itu membuatku berdiri tegak meneropong kota dari 

ketinggian. Aku melihat kaum penggila emas penggila suasa memberi 

nama-nama asing untuk setiap gundukan tanah pasir terungguk, serta 

batu-batu terserak. Kaum dengan kegemaran memandangi air tergenang. 

Mereka berhimpun dimana ada air tergenang merencanakan siasat bercinta 

paling gila sambil mengudap goreng pisang raja. Segala padamu adalah 

takdir dari kota ini, Sarinah. Kota dengan sepasang patung bengkuang 

gadang terjepit kerampang ditegakkan di gerbang kedatangan dan gerbang 

kepergian. ―Kulit dalam bajuku mengerut, uda, kutang baru dengan 

lingkaran logam pelancar aliran darah dan pengencang kulit dijual murah 

di kedai sebelah.‖ 
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SYEH BATU 

 

Dari Langkat ke Suliki, dari Lahat hingga Senggigi 

ia kuak batu ke dalaman kubangan babi 

ia cukil batu sampai ke pangkal sungai mati 

ia korek batu hingga lubang-lubang di tebing tinggi. 

 

Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun 

sampai ditemukan getah kelenjar buah-buah gajah, sulur 

ganggang hitam dan akar lumut biru, daging limau sirah 

hingga bulu kuduk sulaiman mengeras diperam mineral 

bumi, maka ia percaya hidup dan mati tak lebih dari 

menggali dan mengimani batu, batu, dan batu! 

 

Dari Sungai Dareh ke Nareh, dari Gunung Omeh hingga Taeh 

dalam duduk dalam berdiri ia mulai mendaras sebuah kitab 

tafsir geologi setebal lima senti. Ia membuka dan menutup  

kitabnya dengan mengutip pangkal pikiran seorang juru tunjuk 

batu dari Banyuwangi: ―Kita tak pernah bisa pergi ke kedalaman 

bumi kecuali hanya melalui tafsir.‖ 

 

Dari Mukomuko ke Sumedang, dari Lokulo hingga Enrekang 



ia terus menggali batu dan menafsir bumi dengan cara sendiri. 
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Esha Tegar Putra lahir di Solok, Sumatera Barat, 29 April 1985. 

Kumpulan puisi terbarunya Dalam Lipatan Kain (Katabergerak, 2015). 
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Puisi-puisi Hasta Indriyana 

 

 

 

MOBIL JENAZAH 

 
Sudah berapa kematian kau antar? – tanyaku 

Bukankah mati itu cuma sekali? – jawabmu 

 

Berbah, 2014 

 

 

 

DI SEBUAH RUMAH MAKAN 

 

Meja nomor sekian itu disinggahi 

Suami-istri dan dua anak 

Tak ada percakapan, kecuali keempat tangan 

Yang menyentuh-nyentuh telepon pintar 

 

Di seberang meja lain, seorang remaja tuli 

Sedang belacar bercengkerama dengan hangat 

Bersama sunyi di sekujur waktunya 

 

Yogyakarta, 2014 

 

 

 

POTRET 

 

Desember sedang kedinginan 

Di akhir tahun ia suka hujan-hujanan 

 

Ia akan menggambar jenggot putih 

Sinterklas dan memajangnya di tiap 

  Keramaian 

 

Kemudian kita tahu, kereta salju 

 Yang ditarik sekawanan rusa 

  Sampai juga di negeri tropis ini 



 

Maka, siapkanlah kado di saat  

Anak-anak menghindar banjir 

Di sela hiruk-pikuk cuaca buruk 

 

Di antara tanggal-tanggal yang bertanggalan 

Desember akan bermain genangan air 

 Dan angin mungkin terasa makin santer 

 

Yogyakarta, 2014 

 

 

 

SAJAK KATAK 

 

Bagaimana akan nyemplung 

Ke kolam kalau aku diam 

Dalam tempurung? 

 

Cimahi, 2013 

 

 

 

SAJAK IBU 

 

Ia menanti kata-kata biru 

Beribu-ribu 

 

Ia menanti ibu sajak 

Beribu-ribu 

 

Ia menanti ibu biru 

Yang bara yang abu 

Yang rahim dan takzim 

 

Berbah, 2013 

 

 

 

SEPASANG PUISI 

 

Ia dan dirinya 

Sepasang puisi tuli dan buta 

Jangan berisik. Mengganggu 

 

Ia dan dirinya 

Yang kadang datang 

Dan berdiri di depan pintu 



 

Aku dan kamu saling termangu 

Juga tergagap menyapanya 

Dengan sekuat bahasa kita 

 

Bandung, 2012-2014 

 

 

 

Hasta Indrayana lahir di Gunungkidul, 31 Januari 1977. Kini bermukim 

di Yogyakarta. Buku-buku puisinya antara lain Di Sebuah Pertemuan 

(2010) dan Piknik yang Menyenangkan (2014). 
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Puisi-puisi Ook Nugroho 

 

 

 

MELEPAS SAJAK 

 
Anakku, pergilah 

Sampai di sini aku mengantarmu 

Tak mungkin lebih jauh lagi 

Temui sendiri olehmu 

Tuan Pembaca Nyinyir 

 

Ia akan menatapmu 

Memandangmu 

 Dengan gayanya kurang ajar 

Bernafsu melucuti segenap hurufmu 

Sampai gigil terakhir 

Ia ingin mengujimu langsung 

Pada kesempatan pertama: 

Adakah kau sungguh liat 

Atau hanya geliat 

 Mayat kata? 

 

Ketahuilah 

Ia mencurigai sangat 

Silsilahmu kabur itu 

Pun tak yakin ia 

Pada luka-lukamu: 

Seberapa masin darahnya 

Cukup sepadankah 

Sebelum terlebih jauh lagi 

Kujelajah barahnya 

 

Aku telah mencoba 

Menempamu semampu bisa 

Kurelakan rembulan 

Menyembunyikanmu 

 Sampai genap merihmu 

Telah kurobohkan pula 

Rapuh struktur kisahmu 



Kusalin lantas bagimu 

 Duka cerita bumi 

Dan sangit aria langit 

Aku tak tahu tapi 

Adakah sekaliannya cukup? 

 

Pergilah, anakku 

Aku melepasmu di sini saja 

Temui sendiri olehmu 

Tuan Pembaca Nyinyir itu 

 

2014 

 

 

 

SAJAK TENTANG HASAN 

 

Hasan ingin menulis sejuta puisi 

Kelak dikirimkannya ke alamat sorga 

Satu bilangnya ditulisnya buat saya 

Mungkin puisi penghabisan 

 

Hasan tiada saya kenal dekat 

Ia mukim jauh di awan tinggi 

Sedang saya melata di kolong bumi 

Mengais ampas syair 

 

Hasan dan saya bedalah sungguh 

Ia wartawan saya gurem karyawan 

Jika Hasan melambung saya meniarap 

Dan jika ia meniarap, saya pun diam terkesiap 

 

Hasan bilang mengarang gampang 

Lancang ia! Saya kata mengarang gamang 

Memaksa jemari bimbang, sungguh 

Menorah judul itu membikinku gigil 

 

Tak soal tapi, tetap saya sukai Hasan 

Yang address-nya jauh di awan-awan lalu 

Yang salamnya bising mengusikku pening 

Ah, yang puisinya sejuta terkirim ke surga 
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TAK BERJUDUL 

 



Serigala punya liang, 

burung ada sarangnya, 

tapi kata-kata ini 

bahkan tak berjudul— 

 

tempatnya berpaut 

jika malam tambah larut. 

Bahkan tak paham saya, 

dari stasiun mana gerangan 

 

pengembaraan dimulai: 

Bukankah ia tumbuh seiring musim, 

mengembang bersama cuaca? 

Kekal dalam peralihan— 

 

seraya dilintasinya batas-batas rawan 

kegembiraan dan kedukaan. 

Tak ada kiranya liang yang cukup 

bagi kisahnya yang degup, 

 

malahan kini saya percaya, 

ia menampik perhentian, 

pelabuhan-pelabuhan singgahan. 

Dalam sengit kecamuk penciptaan, 

 

keluasan tema hanya menyeretnya 

pada kemungkinan yang paling jauh, 

kelam lurung-lurung bahasa, 

sanubari manusia. 
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Ook Nugroho lahir di Jakarta, 7 April 1960. Buku puisinya antara lain 

Tanda-tanda yang Bimbang (2013). 
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