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Pengantar Penerbit

Antologi Poiesis II (Juli-Desember 2021) ini adalah kelanjutan 
dari antologi Poiesis sebelumnya: Poiesis I (Januari-Juni 2021).  Dari 
segi metode dan proses kurasi, pengerjaan Poiesis II masih sama 
dengan apa yang dilakukan pada Poiesis I. Karya yang masuk antologi 
adalah karya yang dipilih dari yang sudah terpilih pada karya tayang 
mingguan di grup Facebook Poiesis Community % Circle, pengganti dari 
grup Facebook Poiesis Publisher yang sudah ditutup. Karya terpilih dari 
yang terpilih tersebut kemudian dikumpulkan dalam format buku untuk 
kepentingan dokumentasi atas apa yang sudah dikerjakan bersama.

Tidak berbeda pula, terkait beberapa penulis yang pada antologi ini 
mendapat ruang pemuatan sebanyak lima karya, adalah mereka yang 
sebenarnya memiliki stok puisi layak-muat atas antologi ini lebih dari 
tujuh karya. Namun, demi kepantasan komposisi pemuatan, karya yang 
dimuatkan--sekali lagi--hanya dimungkinkan maksimal lima saja; dipilih 
karya yang paling mewakili corak pemikiran dari yang bersangkutan, 
atau sebab memiliki relevansi isu sebagaimana karakter isu-isu umum 
yang ada pada puisi-puisi modern: lebih dari sekadar kegelisahan 
personal yang tertutup, tetapi juga menyiratkan citra krisis dan kritik 
atas suasana yang terjadi di dunia modern itu sendiri.

Apa yang ada di dalam antologi ini tentu adalah hanya sebagian dari 
semua yang pernah approved pada kurasi mingguan grup Facebook 
Poiesis. Untuk akses full arsip pemuatan mingguan, bisa ke tautan 
www.sainspuisi.com/category/puisi-puisi-di-poiesis/. 

Akhir kata-kata... selamat untuk kita semua para penulis. Selamat untuk 
kita semua para pembaca. Sampai bertemu pada antologi selanjutnya. 
Mari kita bergotong-royong kerjakan yang lebih baik, lebih baik lagi dan 
lebih eksperimental--lagi.

 
                      Poiesis META Indonesia 
           Shiny.ane el’poesya 
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“Grup ini harus tetep eksis. Kita bisa belajar banyak hal, baik dari 
Sains Lab. maupun POIESIS.” Jihan Audy

“Di sini saya menemukan ruang yang tepat untuk berpuisi. Saya 
tidak mendapatkannya di ruang lain yang saya tergabung di dalamnya. 

Di sini, saya dapat mengetahui alasan mengapa sebuah karya dapat 
persetujuan atau tidak. Terimakasih, Admin.” Hasan Buche.

“Kurasinya seru, bahkan yang gak kirim puisi pun bisa ikut 
belajar. Puisi dengan isu menarik, puisi yang manis, ungkapan klise, 

metafora picisan, cuma ceramah dll., Seru!” Annur Aliyyu. 

“Banyak Komunitas Sastra, tapi nggak banyak yang bener-bener 
bisa buat belajar. Selain itu, kita juga bisa uji nyali. Jujur, bangga kalau 

puisinya bisa up di grup ini.”  Sapto Fals.

“Sejak masuk grup ini, selain pengetahuan, saya pribadi jadi 
belajar memilah mana yang sungguh memahami tulisan, mana yang 

hanya karena gak enakan bilang bagus-bagus saja. Meski berulang kali 
tulisan ada yang gagal approved, namun itu justru  

jadi pemantik saya lebih mau belajar lagi.” Djuminten.
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SUA KITA DI SURABAYA
Sugeng Joko Utomo

Akhirnya bertemu jua di sudut kota Surabaya
Seiring bayang senja memulaskan saga pada garis cakrawala
Di ujung dermaga Tanjung Perak saat ombak berdiam diri 
Serta camar berbondong pulang kembali
Kudekapkan tangan pada agungnya cinta 
Kukecupkan kasih pada keteduhan mata
Angin sejenak tak bergerak 
Barangkali memberi ruang pada peleburan rasa yang menggelegak
Ya
Hatimu hatiku lebur dalam irama cha-cha
Rancak riuh riang ria
Pada sua kita kali ini
Setelah empat tahun terpisah waktu dan jarak menghalangi
Serta merta susuri lekuk liku rindu yang nyaris berkarat
Bertukar cium dalam senyap saling melumat
Setitik air di sudut netra kan kuhapus dengan pagutan mesra
Getar debar yang berdetak di dada kan kuredam dengan rengkuhan 
asmara
Genggam jemari tautkan tangan, sayang
Dengarkan kidung kalbu merdu berdendang
Semua tentangmu
Semua untukmu
Semunya
Senyatanya
Di Surabaya awali langkah kita 
Berdua saja

Surabaya, 31 Oktober 2021
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SAJAK KELAS PAGI
Sugeng Joko Utomo
Pagi berbalut labirin kabut
Mendung masih menggantung
Di kelas para siswa memelas
Mengerjakan soal di luar akal
Soal Bahasa Indonesia berisi politik
Soal PPKn berisi intrik-intrik
Soal Matematika penuh peribahasa
Soal Komputer penuh rekayasa
Lantas kitab-kitab mulai dibuka
Namun tiada bisa dibaca
Sebab telah tumpah ruah aksara
Bertukar tempat tak membentuk kata
Pikiran mulai mengumbar imajinasi
Mengembara ke bait-bait puisi
Tanpa butuh lagi ilustrasi
Mencoreti lembar jawab tanpa basa-basi
Bel elektronik mendadak berderak
Berkumandang suara serak
Menggugah lamunan anak-anak
Kembali sadar menatap lembar soal berserak
Sajak kelas pagi pun usai
Tugas sekolah tidak selesai
Menunggu jadwal remidial
Untuk kembali mengumbar lamunan bengal

Tasikmalaya, 23 September 2019 
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PENULIS DUDUK MANIS
YS Sunaryo
ia memilih juru dongeng
di antara wajah-wajah gelisah
yang berserak di sepanjang
gelombang keruh sejarah
tidurlah sang anak menolak
lapar yang mengalir di mata ibu
tangan bapak diam memukul batu
biarkan tulang putih warna debu
isyaratkan hidup berseteru
dengan begitu keras
“kali ini puisi”, katanya
menghibur tubuh rapuh
yang bersandar di dinding
hitam sepanjang jembatan
pada jalan kemerdekaan
dongeng dan puisi
terus datang silih berganti
dengan bersolek cerita
larik-larik berdandan
agar bisa ninabobo
kenyang makan
kata-kata
bangun sarapan kata-kata
kata-kata kembali santapan
di antara para penunggu
dibukakan keadilan
kata-kata dijejalkan
pada mulut-mulut miskin
yang kerap dianggap
pembangkang
tetap ia tidak berhenti
berdogeng di antara puisi
menjadi lagu yang berjarak
dengan semakin kumuh
batin pembangunan
lalu dongeng dan puisi
dianugerahi tinggi
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menara gading
dan ia, penulis
duduk manis di pagi
dengan secangkir kopi
lupa pada rasa pahitnya
siang kemudian malam
ia tenggelam dalam imaji
di ruang yang kedap suara
pada waktu yang tak tahu
di luar telah bolak-balik
lengking bunyi sirine
pada tulisan sudah buku
ia berseru: “aku genderang
bagi revolusi paling sunyi
tidur dan bangunku
tidak terlihat”
“aku dongeng dan puisi
bersembunyi di balik judul
yang kadang pengecut”

bandung, 23 oktober 2021



 20  | POIESIS II

TRAGEDI AIR DI NEGERI KERUH
YS Sunaryo
bening air semakin hilang
sepanjang hujan mengepung
negeri berlogo subur makmur
kecuali amuk keruh
menjebol tanggul-tanggul
sungai-sungai amarah
ketika tanah habis
bagi hunian air
bahkan lepas pijak
kaki-kaki bijak sesudah
hati bukan kitab waktu
dan pikiran tak lagi
alat perubahan
yang jernih
di sini anak-anak zaman
lahir bermusuhan dengan musim
tumbuhnya dibunuh angin
keunggulan dongeng
mulut para mabuk
pembangunan
lantas ke mana khotbah
di mana seminar-seminar
dan pidato ditanamkan
ketika air yang bening
jadi teori dan ayat
untuk melayat
kemiskinan
menjadi doa bela sungkawa
atas kematian musibah banjir,
kebakaran dan kekeringan
datang berulang-ulang
dan di kerumunan kecil
dibuat pamplet demonstrasi
bubar, lalu mengulang lagi
di halaman yang sama
disemprot air perih

bandung, 6 oktober 2021
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KEBUN BANGSAKU
YS Sunaryo
di kebun ini
bapak menggali
ibu menandur
kehidupan
aku menghirup napas
namun lepas dari daun
batang-batangku angin
ranting yang kering
membawaku jauh
terpelanting
bapak buku cangkul
ibu pustaka nanam
aku tertidur pulas
tak lagi kubuka
tidak kubaca
kini di kebun ini
arena saling hilangkan
dengan lalu-lalang buldozer
di setir tangan-tangan asing
kebun menjadi kuburan
bagi tanah
kayu dan rempah-rempah
bagi sejarah negeri
loh jinawi
kebunku tinggal keyakinan
terhampar cuma pikiran
merebutnya lagi
adalah darah
perlu segar
mengadakannya mesti
mencangkuli dada dan kepala
kekuasaan yang sudah lupa
tanah pijak bangsanya
bandung, 4 oktober 2021
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MEMAINKAN LUKA: SUDAHILAH
YS Sunaryo
luka itu mengambang
di aliran sungai kekuasaan
terombang-ambing angin
adakalanya dimainkan
tatkala hulu dilanda kering
hilir dibuat musim genting
anjing penjaga gonggong
monolog di mata gelap
hinggap di pemburu
isu masa lalu
luka terus dingangakan
dalam�ulangan�film�kudeta
ayat-ayat revolusi tertutup
di kitab-kitab perubahan
takut kokang senjata
silam luka yang berbekas
masih diwanti-wanti bahaya
esok adakah memahami
arti pergulatan ideologi
berganti-ganti peran
berubah haluan
esok masihkah luka semua
sebutan musuh bersama-sama
ketimbang sejahtera untuk semua
dan keadilan tiba bersama-sama
atau memang ada pecinta
yang setia merawat lukanya
lalu lupa kapan sembuh
sebab jargon darah
adalah merah
(“ketika menyeru kami hantu
mengepung kota dan kalian
para setan di desa-desa”)
kapan seluruh jadi kekasih
di atas tanah basah tuhan
dan subur kemanusiaan
bukan perselingkuhan



Selected of selected poems  |  23

yang kerapkali membunuh
tuhan dan segenap manusia
di pangkuan para pemuja kursi

bandung, 29 september 2021
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KEMATIAN MILIK KITA
YS Sunaryo
kematian milik bersama
serupa udara yang kita hirup
bagai angin mengirim dingin
dan panas yang menerpa
para hidup di dunia
kematian adalah bahasa
yang terucap, kadang tak tahu
menguntit, lalu erat memeluk
bersama napas berembus
melepas suara jiwa
sesekali datang bergelombang
mengepung di setiap sudut
kota-kota dipadamkan
kampung disunyikan
genting tercipta
seolah ada
tak biasa
kematian milik kita
seperti hidup hak semua
titah tuhan agar merawat
hidup dan mati tak tersesat
pada jalan dan arah pulang
yang serba gelap, penuh
suara menakutkan
sampai kita mengerti
kematian peristiwa pasti
walau muncul dari sebab
yang tak dapat dipahami
atau dibuatkan sejarah
pada misteri diary

bandung, 7 juli 2021
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GENERASI PASKA TELEVISI
Aan Subhansyah
1970
Kakekku nonton televisi 
gambarnya hitam putih
tekun memirsa siaran pemerintah. 
1990
Ayahku nonton televisi 
gambarnya warna warni
asik gonta ganti kanal swasta. 
2000
Aku nonton televisi 
layarnya datar dan lebar
banyak siaran luar negeri. 
2020
Anakku tidak nonton televisi
dia nonton Youtube
siarannya bisa bikin sendiri. 
Kakekku, ayahku, aku dan anakku
adalah generasi berbeda kebudayaan
sebab pikiran kami 
diisi siaran yang berbeda. 
Kakekku sering sewot pada ayahku:
Kanal kok gonta ganti. 
Ayahku sering ngomel padaku:
Nonton kok siaran luar negeri. 
Aku sering cerewet pada anakku:
Bocah kok main hape melulu. 
Tapi anakku tetap asik dengan gawainya.
Hanya dialah yang tidak usil 
dengan kebudayaan lian.

Yogya 22/08/21
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MAHLUK BELANJA
Aan Subhansyah

orang-orang berjalan cepat 
menyusur ruas pertukaran barang-barang
yang menyejarah dari tangan ke tangan 
tumpang tindih dalam berbagai kegunaan
yang dikarang-karang
setiap pagi 
jendela membuka diri pada hasrat
mendaur dalam produksi, distribusi dan rupa-rupa iklan
untuk kembali menjadi hasrat
hingga petang tiba
saat mereka menutup jendela
seluruh diri sudah ditukar 
dengan barang-barang 
barang-barang terus berkecambah
merambat cepat membentuk penampilan dan keyakinan 
dari orang-orang yang terus belanja
memenuhi keranjang 
dengan komoditas yang kini bernyawa

Yogya 23/10/2021
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JOGJA DALAM SATU WAKTU 
Aan Subhansyah
jogja mulai larut 
dalam segelas teh manis
mengiringi percakapan sayur nangka 
yang direbus lama, 
gerimis meruak bau lipatan terpal
jalan ini telah lama terbujur kaku
lurus seperti tatapanmu 
dari laut selatan ke gunung utara, 
masih diderapi kuda tua kemalaman
yang terpeleset di nol kilometer 
dulu ada penyair yang menjemur kasur tua
di troroar yang sesak kaki lima
tapi mata hari cepat terbenam 
melaju ke jakarta 
dengan kereta senja utama
menjelang subuh
suara tabuhan lamat-lamat entah dari mana 
menyusupi arak-arakan di sungai-sungai kota 
meredam bisik-bisik di hotel berhalaman sempit 
juga kenangan tentang patahan bumi
pada suatu pagi
jogja, dalam satu waktu 
mengeluarkanku 
dari tak nyata ke sesudah fakta

Yogya, 2021
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SEBUTIR PASIR DI PANTAI
Aan Subhansyah

Di bukit itu 
Narcissus menyerapku 
ke dalam genangan layar sentuh. 
Aku bertemu diriku dalam berbagai aplikasi. 
Kami saling pandang 
lalu jatuh cinta. 
Kami jalan-jalan, belanja, makan-makan, berjoget-joget, dan beribadah. 
Lalu dalam kuasa algoritma, kami mencari musuh bersama. 
Semua orang bertarung dengan berani. 
Entah siapa yang kalah, tapi 
semua orang sujud syukur kemenangan. 
Aku dan diriku kemudian kawin dan punya banyak anak. 
Kami menjadi semakin ramai. 
Berkerumun dari bukit menuju samudra. 
Menyusuri media sosial yang menganaksungai 
Sampai di pantai 
kudapati aku sebagai sebutir pasir 
yang sendiri dalam hamparan. 
Aku ingin menyelam ke laut dalam itu 
tapi ombak terus-menerus menyingkirkanku ke tepian. 
Aku ingin kembali ke bukit itu
Tapi muara tak bisa berbalik arus. 

Yogya 21/08/2021
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JENDELA KERETA LISTRIK
Aan Subhansyah
Dulu kita berjalan kaki 
Melewati semak-semak dahlia itu
Engkau mendekati beberapa kuntumnya
Mengamati kelopak, mahkota, benang sari, 
dan bercerita tentang proses penyerbukan. 
Aku suka mendengarmu 
Sambil menikmati warna dan harumnya, juga cantikmu yang dikitari 
kupu-kupu. 
Kini aku duduk sendiri dalam kereta listrik ini
Deras seperti bandang
Tak ada yang bercerita di sebelahku
Orang-orang melebur diri dalam dunia entah
Semak dahlia itu masih tumbuh di luar sana
Jendela kereta menampilkan seluruhnya 
tapi cuma sepersekian detik
Aku hanya melihat kelabat, 
tak bisa bedakan kelopak, mahkota, benang sari
Tak juga bisa kurasai wangi dan warnanya, 
apa lagi cantikmu yang dikitari kupu-kupu itu
Kunyalakan 
Informasi melesat seperti kereta ini
Menyuguhkan seluruh isi dunia 
tindih menindih, 
tak tampak detil, tak ada subtil
Seperti bunga-bunga di kaca jendela itu
Relap berebut tikam
Hari berangsur pejam
Kebenaran hilang mata angin
Dirajang kecepatan tanpa kesadaran.

Yogya 13/08/21



 30  | POIESIS II

HUJAN MALAM INI
Sakira DInar
Hujan berisik sekali
Seperti metallica
Memainkan master of puppets
Di atap rumahku
Rasanya
Sayang Tuhan tercurah
Malam ini
Dia kirim getar kenangan
Yang pernah menelan
Sekujur tubuhku
Dulu
Tibatiba
Anakanak bangun
Menangis
“ ayah, sampai kapan Tuhan marah
Hingga lelap kami selalu basah
Oleh tempias ?”

Jepara okt 21
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DI PASAR BURUNG
Sakira DInar
Di pasar burung
Penjual gorengan berjejer
Menjajakan angin
Dengan meniup seruling
Hurufhuruf�dibalut�tepung
Selalu gurih dibaluri propaganda
Meski dengan warna dan rasa
Yang hampir sama
Suara didih minyak goreng
Seperti khutbah para pemegang peta
Menggiring namanama 
Seakan arah prasasti
Tapi orangorang bermimik kebingungan
Selalu datang mencari awan
Untuk diperam
Di atas atap dan pekarangan mereka
Yang merangas

Jepara 07102021
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GADIS - GADIS PUISI
Sakira DInar
Gadisgadis
Sayap bidadari
Menembus gerimis
Narinari
Nyanyinyanyi
Layak pelangi
Tapi apa beda rasa harihari?
Bagi mata jeli
Hanya gaduh jarijari
Dan basah air melati 
Sesekali
Pun gadisku
Terlalu lugu
Layu
Tanpa tubuhku di situ
Mimpi
Lakilaki
Mimpi
Memanah matahari
Mendung disetubuhi
Hujan ditelanjangi
Desir ngalir
Membelah ruangruang abuabu
Pun membeku
Di sudut waktu
Walau ada tubuhku di situ

Jepara 26.8.2021
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YANG KUKATAKAN DI MALAM PERPISAHAN
buat: Adinda Abdurrahman (alm)
Muhammad Jayadi
Selamat jalan, adikku
kudengar kabar menyentak di keheningan malam
tentangmu yang meninggalkan fananya dunia 
memasuki babak baru kehidupan
Apa yang telah terjadi hari ini
memahat kenangan di jiwa kami
engkau pergi dari dunia nan misteri
ke dunia yang lebih misteri lagi di sisi kami
Langkahmu lebih dulu memijak kegaiban
malam-malam yang derita telah kau lewati
kini, engkau kembali ke haribaan Tuhan
selamat jalan, adikku
semoga peristirahatanmu penuh cahaya
disirami rahmat keampunan Tuhan

2021
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Kota Mimpi
Husna Dewi
Dalam diam
Kupandangi kota yang sesaat lagi akan kutinggalkan
Kota dengan jutaan mimpi
Cita-cita dan harapan
Kota dengan segala berisiknya kata hati
Yang tak mau tidur 
Kota yang segala kegundahan yang kubawa dari rumah ibu
Lalu menumpahkannya di sini
Dalam diam
Kunikmati hembusan angin dingin musim gugur
Yang entah kapan bisa kunikmati lagi
Menikmati kelapangan pikir yang jarang resah
Untuk sekedar menikmati secangkir kopi di kafe kafe pinggir jalan
Kemewahan yang nyata
Mimpi yang terlaksana
Dalam diam
Kunikmati kota ini 
Dengan keharuan 
Dengan ucapan terimaksih
Telah bantu wujudkan mimpi 
Yang di rumah ibu tak terbeli

5 November 2021



Selected of selected poems  |  35

Bangkai
Husna Dewi
Bangkai dibungkus
Kertas warna warni
Rapi jali
Disemprot pewangi
Diikat pita
Lalu diperjualbelikan
Tapi tak berapa lama
Bau busuk menyeruak
Terteguk hidung hidung para pembeli
Yang sering lupa akan kata wangi
Belatung berloncatan
Ketika bungkus dibuka
Penjual hanya tertawa
Tak merasa malu
Sudah mati rasa
Pikirannya
Yang penting LABA
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Udin dan Gerobak Sayur
Husna Dewi

“Sayur… sayuuuurrr”
Gerobak didorong santai
Ibu ibu telah menunggu
Pas di depan pos satpam
Mang Udin sudah siap dengan telinganya
Walau tangannya tetap bekerja 
Memberi yang ibu ibu minta
“Si Narti sakit, katanya gara-gara ngak jadi beli mobil,” kata bu Rahmi 
mulai berkata kata
“Lha… katanya karena pak Dayat ketahuan beli mobil baru untuk istri 
mudanya,” sahut bu Hana
“Bukaaan…”, bu Santi menyela
“Dia sakit kena guna-guna istri ke dua!” Sambungnya lagi
Ibu ibu asyik dengan beritanya
Mang Udin senyum senyum mendengar itu
Mereka tidak tahu saja
Kalau bu Narti sedang hamil
Anak ke dua
Dengan dirinya 

18 October 2021
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Sawah yang Ditanami Listrik 
Husna Dewi

Aku tak mengerti mengapa 
Sawah ditanami listrik
Apakah nanti kita bisa hidup
Hanya dengan dicas seperti
Telepon genggam? 
Mereka berkata
Panen raya listrik yang katanya 
Tiga puluh lima ribu watt itu
Nantinya bisa 
Untuk memenuhi kebutuhan pokok 
Masyarakat bumi Nusa - KATANYA 
Kebutuhan pokok yang mana?
Apa mungkin nanti manusia Nusa 
Bisa mengunyah gambar maya agar kenyang?
Cukup dengan
Memandang telepon genggamnya 
Yang bertaburan gambar butiran nasi
Dan lauk pauknya 
Cukupkah?
Karena sawah tak lagi memiliki padi
Ah, aku tak mengerti mengapa
Sawah ditanami listrik
Sawah kering menghilang
Petani kejang
Listrik tetap tak terang 
Oooo malang! 

25 September 2021
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Tahayul 2 (Permisi Numpang Lewat)
Husna Dewi

Permisi permisi numpang lewat
Kami lewat sepuluh orang
Kecil besar kami sama
Sama sama manusia
Permisi permisi numpang lewat
Kau yang sembuyi
Dalam tanah di balik semak
Di atas pohon
Jangan ganggu jangan ganggu
Permisi permisi numpang lewat
Jangan tegur jangan sapa
Diam diam sajalah
Usah engkau tunjukan wajah
Permisi permisi numpang lewat
Gunting peniti dan bawang putih
Sudah kami semat
Beri jalan agar selamat
: Permisi permisi numpang lewat
Begitu terus berulang ulang
Berulang ulang sepanjang jalan 

11 October 2021
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RITUAL DI 201
Chachan Parase

belalai pintu dijambak
tubuh 201 di dorong
punya altar dagingnya spring
sepasang batu kuno ada 
layaknya bantal 
dilengkapi kulit beruang putih
sebagai arena nya
meng-elus segi empat sama sisi 
pantulan puting bilik di aksi-aksi
arwah gentayangan cinta Firaun sudah tak terkendali
ritual tarik menarik mempersembahkan.
media arak putih arak hitam
diaduk rata,sebelumnya
bruouoougk!
belalai pintu dijambak kembali
kali ini terbalik caranya
tiba-tiba serasa lahat 
tujuh langkah setelah 
bell boy mirip mesin ketik
turun tangga
ritual mempersembahkan
cinta�firaun�kepak�kelelawar�
kelelawar mencuri buah-buahan
menimbulkan berisik
yang tak termakan berserakan
ooooh!
aaaaah!!
hahuhhahhuhahahh!!
purnama dan pohon basah
redup seredup-redupnya telah
kembali ke elus puting bilik
mereka telah terlihat pipih
ritual singkat mendaki laknat 
waktunya untuk menyerah 
memboroskan air kencing klosetnat
intensif�pujaan�firaun
setimpal gajah betina
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diguyurkan hujan bett coin dalam kalah 
kekasih�firaun�dipastikan�bulat
sampai ia di peristiwa embun dan peristiwa ayam  
memanggil timur berkelap kelip
barulah�firaun�menyisakan�bangkai
botol-botol, tisu, kapsul silicon
terlantar kemudian

bt01102021
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BERBURU KE INTI EMBUN
Chachan Parase
yang mendiami kental sunyi
mulutnya menutup angin 
berpohon-pohon tak akan
menghargai kisah Adam dan Hawa
sebagai penyebab setan
embun berbuka 
terjadi rak-rak di tumbuhan
segala genteng piramid 
pun kawah terbalik dari dalam
ia berburu ke inti embun
percaya ketamakan matahari 
masih jua bicara sendiri
dengan Tuhan yang tidak terlihat
melakukan bengkok badan
sampai melipat dan menyetrika sajadah dengan jidat
semua berlangsung
tanpa alat lengan 
takut putus asa 
tidak tercantum 
seurai debu saja
lalu dengan kejadianya itu
aku bunuh diri di pintu masuk 
mesjid dan surau
dengan tali alasan apa 
sulitnya sholat

28092021
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KETIKA-KETIKA MALAM
Chachan Parase
bola matamu
karnaval ombak
tapi berpantai di kening
kau sisir rata 
dengan buih nya pasir
di gelagat curiga
apa yang tengah kau hela sebenarnya 
setelah tau aku sekian jingga
yang mulai los ke 
antraksi lampu navigasi kapal
yang pendiam 
pada ketika-ketika malam
diiringi formasi bintang pecah
membentuk tongkat jatuh
seolah ingin
tak mengakui matahari
yang pernah kita bagi

bt25092021
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Dalam Kereta
Hardaya I.M.
Dalam kereta duduk berhimpit puluhan sepi
Orang-orang dikemudikan dirinya sendiri
Di gerbong yang panjang
Derap mengintai setiap kaki penumpang 
Sampai habis tualang
Setiap kereta berhenti — mematikan diri— beberapa orang turun 
dengan telanjang
Menanggalkan tubuh renta dan usang
Jatuh di bordes berkarat 
Setengah sekarat
Di luar jendela ada kabut memagari pandangan ke sisi lain kehidupan; 
menguapkan air mata pada hampa udara; mencekik jiwa-jiwa yang 
lena
Kulihat diriku duduk di dekat rel tua
Menunggu kereta lain yang tak pernah ada
Menuju kembali
Waktu enggan berbagi
Di stasiun terakhir semuanya terparkir!

Bandung, November 21
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Hidangan Kematian
Hardaya I.M.

Malam ini aku ada janji dengan seorang malaikat
Untuk makan malam di resto milik Tuhan
Resto ini sederhana, nyaman, dan sepi
Hanya ada kita berdua saja
Dan juga seorang pramusaji bernama nyeri
Kami duduk berhadapan
Di atas meja terhidang kematian
Dengan lauk-pauk berupa erang, sekarat, gering, dan pasrah
Ada juga minuman kami adalah anggur merah darah
Nyammm nikmat sekali kematian ini
Lebih nikmat dari kehidupan yang kumakan siang tadi
Malaikat tersenyum kecil
Ia begitu ramah tidak seperti kata orang yang katanya dingin dan 
pemarah
Bajunya putih Seroja bukan hitam legam persis yang termaktub 
dalam cerita
Diam-diam kami beradu tatap dalam-dalam
Sambil memegang sendok, garpu dan pisau yang tajam
Silih menyuapi sekaligus tikam-menikam
Siapa selesai duluan?
Aku atau takdir yang penghabisan
Nasib memungut detik-detik yang tanggal
Ini malam kami saling tinggal-meninggal

Bandung, Oktober 21
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DI GUNUNG
Hardaya I.M.

Di gunung itu
Di puncak gunung itu
Ada plang kemenangan
Ribuan meter di atas air laut
Puncak ingin runtuh ke pangkuan
Kadang angin bikin huru-hara
Runtuhkan tenda
Para pendaki 
Di antara langkah dan nafas 
Yang tak muda lagi
Kemarin ada seorang pendaki terpeleset ke jurang mimpi
Mendarat tepat di dasar batu yang kasar: lembah kematian
Saat malam
Suhu menukik tajam 
Membekukan jalur dan keinginan
Dingin mendekap nyata
Hipotermia
Landa
Dunia ketiga
Di gunung itu
Terkubur rimbunan rahasia

Bandung, Oktober 21
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JATUH TEMPO
Gusc Hening
sekali ini ku ingatkan
jangan pura-pura,
apa kau lupa
bulan masih muda
belum purnama
kau isi penuh perutmu
ego dan kepalamu
apa kau lupa juga
bulan masih muda 
belum purnama
ketika aku lama menunggu
dan terasa berat
kau tidak juga bergeming
padahal,
bulan masih muda
belum purnama
bangkitkanlah senyumku
dan kau pun reda.

Cirebon, 1 November 2021
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Yang Diam Menyangga
Paksi Rinaras
Jangan berisik
Protes sudah hampir roboh
Perlahan ada telepon
Tanpa suara
Tanpa suara
Semua pagi-pagi sekali
Lalu sebuah poster
Berlarian di koridor
Menjadi debu beragam warna
Pesta
Siluet tentang soda dan permen
Telepon sedikit tersengal-sengal
Barangkali maknanya sangat berat
Jangan berisik, kataku
Perlahan kita tenggelam
Semua yang kita titip;
Tanpa suara
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Puisi di Meja Resepsionis
Paksi Rinaras
Di kota, kami mampir sebentar
Ke tempat penuh tawa puas
Yang lebih senang daripada panen raya
Kami berjalan diatas aspal yang tak pernah putus
Ini cerita tentang asrama-asrama peluru
Dan hotel magazin untuk senjata di hari-hari damai
Karnaval berbentuk souvenir untuk satu buah tas lusuh dari zaman 
sebelum perang
Udara�seperti�menebalkan�huruf�di�dalam�sebuah�file-file�tentang�rute�
menuju lobi hotel
10 tentara menjaganya dari bisingnya hujan penuh cerita
Sepotong roti membuka jam makan malam kami
Kami bertamasya dalam taman penuh kalori dan protein tanpa 
selongsong senjata buatan Soviet
Di luar jendelanya, sebuah hidangan pencuci mulut satu tahun setelah 
perayaan tahun baru 
Setiap mata diberi jarak 1,5 meter
Kami tidak dapat merasakan nafas mereka
Seperti meminta mantel, hidangan jahe bakar juga diberi jarak antara 
volume bau dengan pintu kamar hotel
Setiap koridor penuh dengan aroma-aroma dari masa lalu
Mesiu sisa perang waktu itu
Memintal doa agar semua kembali seperti semula
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Pagi Yang Disetrika
Paksi Rinaras
Ada mata yang begitu basah ketika dipaksa bangun pagi
Malam-malam yang baru tanggal dari permukaan
Dan seseorang yang lelah diatur waktu pulang kerja
Semua orang di pagi itu transparan
Berbicara seberisik air putih
Buku-buku yang terbuka sendiri
Menggigil hitam dan berusaha memeluk udara pagi
Aku paling senang ketika pagi masih halus
Dan ingatan tentang malam yang masih sedikit asin
Aroma senjata tanpa peperangan dini hari tadi
Aku masih ngantuk
Lalu kenapa semua fakta seperti miring?
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BAJU
Roy Sinaga
Ada anak gadis duduk di bawah lampu jalan
Dengan baju yang kumal
Mata yang acak-acakan
Dan suara yang remang-remang 
Baju itu dipakainya setiap hari;
Setiap mengais
Setiap menangis
Setiap berpura-pura di depan Tuhan 

30/05/21
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Kuburan Puisi
Rayi El Fatih
Puisiku tergolek kaku
Diuruk dengan tumpukan kata-kata
--yang kuambil dari kamus besar bahasa Indonesia
Nisannya sepokok jempol di linimasa
--yang kupahat serupa prasasti
Kafannya surel penolakan media
Dan berlarik-larik komentar ejawantahkan doa-doa
Inilah kuburan itu; 
ponsel pintar tua bangka
Yang hidup ditopang listrik bersubsidi, 
wifi gratisan, dan secangkir kopi dingin
Tapi tak perlu kau bersedih--untuk puisiku
Meski ia terbujur kaku dan menjelma batu; seperti kepalaku

Nusa Ina, Oktober 2021
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Ini Hari Puisi
Rayi El Fatih
1// Ini hari puisi terselip di senyum
perempuan tua yang terima tiga lembar sukarno-hatta
setelah terkantuk-kantuk dijejali 
setumpuk basa-basi peraturan mentri
desa yang bertahta di jakarta sana

2// Ini hari puisi berwarna biru;
cap jempol di hvs f4
berjejalan dengan paraf-paraf
yang terkurung di kolom-kolom
juga di foto bersama para birokrat kelas kambing

3// Ini hari puisi tertidur pulas
di balik kutang cokelat tua
berkasur kenyal dada
janda muda yang baru ditinggal mati;
suaminya dibunuh pandemi
lantas, apa puisimu ini hari?

Seram, 2021
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KORBAN WAKTU
Djuminten
Aku menyeret waktu
dari pintu ke pintu
Membuatnya tersungkur
lalu menyayat jarum di tubuhnya
menyumpal detik-detiknya yang liar
Aku memberitahu dia
berapa banyak bayi yang lahir
tanpa induknya
berapa banyak lelaki 
yang memilih membesarkan isi celana
ketimbang dompetnya
berapa banyak perempuan memilih berbisnis selangkangan
daripada meminang masa depan
Aku ingin dia mengerti
bahwa isi celana acap lebih kejam
daripada janji-janji negara
Waktu tertawa
detik-detiknya berhamburan
ia terbahak
meski wajahnya penuh luka-luka
Dia terus melawanku
memberikan kenyataan 
yang tak lebih pahit
dari rebusan sambiloto
Lalu 
datanglah seorang petani
yang ingin bersuara 
tentang kenaikan harga 
tentang kewajiban-kewajiban 
yang melulu datang
dan menggilas segala hak miliknya
dia bertopi jerami
di tangan kanannya belati
di tangan kirinya jantung anak istri
Waktu tertawa
dan berkata
: dia korban selanjutnya

Dalem Solo, Oktober 2021
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JALAN PUISI WAKTU ITU
Djuminten

Surakarta telah usai mengemas mimpi
dengan sebuah becak
ia meninggalkan masa kanak-kanak 
yang menua di Minggu pagi
Hari Sabat, kata mereka
2006, di bulan Juni
sebuah hari
pertama kali tangisan puisi
lewat lubang buatan
tepat di bawah pusar
Lalu seseorang meminang hari
memolesnya menjadi warung serba ada
meski kakinya belum mahir berdiri
Seseorang lagi datang
saat pagi masih setengah matang
menawarkan sisa-sisa onderdil dari kipas angin bekas
tertolak
udara gagal diajak beranak-pinak
Tahun 2008, Januari
tangisan terulang lagi
kali ini 
datang ketika cahaya berebut menjemput subuh
lewat liang surgawi
dan kemudian aku mengetahui
ia pandai menemukan yang tersembunyi
Setelah tahun berganti sejengkal
tidak ada yang datang lagi
nol persen keinginan
delapan puluh empat tumpuk permohonan
Bujur sangkar menjadi segitiga
sudutnya dipenggal satu
mengupas kulit debu dalam paru-paru
memangkas angan-angan
senyumnya datang
bersama musim hujan buatan
Ketika kakinya lantang melangkah
2016
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tangisan tak diharapkan
keluar tanpa direncanakan
delapan puluh persen nafsu
sepuluh persen kebutuhan
seratus kilo kebodohan
tobat 
jahat
Janin abjad-abjad 
menjahit selembar hayat
jadilah puisi yang menolak tamat 
Tiga yang datang
musim hujan berhenti
dan Surakarta tidak jadi tenggelam 
rumahnya telah terpasang tiang pancang
ia menjadi topeng berwajah budaya

Dalem Solo, Oktober 2021
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SEBELUM HILANG
Djuminten

Di beranda
huruf-huruf tertawa
membentuk kata-kata buaya
hujan jempol-jempol 
muka tertawa
merah warnanya
Penyair-penyair salon
mengeriting kata-kata 
kadang juga pixie cut, lebih sering under cut
yang penting tampil di panggung
dan memikat mata-mata 
yang berpura-pura canggung 
Di atas meja
kertas dan pensil menghitung
biaya pagelaran tepuk tangan
penyair-penyair mandi susu perah
yang paling bersinar, akan dijemput mobil jip
pria bertopi hitam = algojo
Besok tinggal nama

Dalem Solo, Oktober 2021
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MENGUNDI PUISI
Djuminten
Aku menata bagian-bagian tubuhku di atas meja
sebelumnya di kolong
bersebelahan dengan ganjal kaki meja yang pincang
buku-buku usang
Lihat para penyair itu!
menunggu putaran dadu
mereka bahkan hanya memandang tubuhku 
enggan menyentuh
setengah mati aku menawarkan aroma narwastu
dari padang Savana 
di tengah tubuh
aku tahu
mereka berpura-pura tak mau
sedangkan tangannya meronta 
ingin segera meraba
tubuhku lembah Baliem
dan si penyair
masih mencari cara
mendaki
oh, aku tak sabar 
hidupku hanya sebentar
tolong segera akhiri!
lempar dadu itu tiga perempat kali!
Nyatanya nasibku tengah diundi
di atas meja judi, si penyair bunuh diri

Dalem Solo, 30 Agustus 2021
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K O S O N G
Djuminten
Rumah ini mulai reyot
penghuninya sibuk membakar keinginan
Ayah kehilangan pekerjaan
Ibu kehilangan rumah impian
Aku kehilangan ingatan
tentang masa kecil yang mereka bilang membahagiakan
Di rumah ini
kami saling mencemaskan keadaan
Apakah esok masih bisa makan?
Apakah bantuan sosial itu akan mengetuk pintu rumah kita yang 
reyot, Nak?
Apakah beras masih akan mengisi tempayan kita yang memang selalu 
kosong?
Di rumah ini
kabar duka lebih sering menyapa
seperti biasa
di dapur, ibu memasak harapan
Ayah mengepulkan asap dari dapur dadanya
mencemaskan masa depan
Sementara jam merangkak lebih lambat
hari menjadi lebih panjang
perut kami kenyang makan angan-angan
Aku memandang ibu
Ibu memandang aku
Kami memandang ayah yang telah tiada
Kelelahan membayangkan masa depan.

Dalem Solo, 22 Agustus 2021
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Balada Negeri O
Imron Tohari
Tak dinyana negeri elok tercinta jatuh nestapa. Daun harapan 
selembar- selembar dibekukan air mata . Dongeng nenek moyang 
penakluk bahari hilang ditelan arogansi negara tetangga. Harga 
diri negeri apalah arti, kanan kiri hilang kejora, berita penuh intrik 
kekuasaan menjadikan wajah pasi rakyat jelata mabuk rindu melukis 
kemakmuran. 

Di kedai kopi tiada ancaman hukum. Untuk kursi kekuasaan apalah 
artinya kejayaan negeri bagi orang-orang serupa patriot dengan 
janji-janji yang memabukkan yang diharapkan mabuknya melebihi 
mariyuana.

Sepulang dari kedai kopi kudapati wajah jelata kian pasi. Terror 
moral di mana-mana. Lembaga hukum menjadi kilang melawan 
rakyat sendiri. Sebagian besar yang duduk di kursi kabinet, berlomba 
adu citra adu gendut tanpa malu pada Presiden. Untuk rakyatkah? 
Sedang disaat yang sama, ibu-ibu di dapur sibuk menanak air 
mata, meniriskannya dengan selembar kafan untuk keluarga yang 
senantiasa bermimpi kemakmuran negeri yang kapan entah─

Tiba perayaan kemerdekaan, kelabu, o Agustus, banyak halaman 
rumah tanpa merah tanpa putih. Merah putih berebut cidera. 
Memunguti derita leluhur, pesta tanpa busana Batik dan Keris, tanpa 
rancak Reog Ponorogo dan Tari pendet, tanpa Angklung dan lagu Rasa 
Sayange. Malam bulan bertudung lampu dian melayuk nyiur dalam 
sepi kehilangan lakon Wayang Kulit pun sorak sorai kuda lumping. 
Jauh di dalam istana, pelakon beradu senyum menjumput citra.

O aku lelakon alit, menjerit pintu berderit. Ketika kudengar 
genderang bertalu, pulau Bintan dan Ambalat di ujung tubir. Tanpa 
nyanyian rakyat yang riang, sumpah seranah terlontar menderu, 
siang dan malam adakah lagu bening di sana, tanpa gemericik panas 
darah, tanpa intip gagak pemakan bangkai.

Bersimpuh di tempat-tempat peribadatan tidak serta merta sampai 
ke langit lalu memohon kemenangan berperang menjadikan negeri 
kembali jaya. Ada jutaan air mata tak berdosa menanam doa. Dan 
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Perang jalan terakhir memenangkan kebenaran dan harga diri 
terlebih dulu harus berani membersihkan pilar-pilar di bumi pertiwi 
dari kerak keserakahan, korupsi dan kesewenang-wenangan hukum. 
Seperti itulah seharusnya. Pemimpin.

Alam memberi pertanda kuasa Illahi. Waktu berjalan buru-buru 
menuju ujung. Mestikah menunggu ketukan ajal hingga sesal tak 
cukup membebaskan atma dari nafsu angkara?

lifespirit, 2 September 2010
  · 
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SEBUAH MEMO  
UNTUK MENJADI PENYAIR IMPIAN
Imron Tohari

Di hutan sastra mencari jalan pintas dalam bongkahan uang
Lalu datang ratusan musim untuk perjuangkan namanya
Kapan mata indrawi gelisah melihat matahari?
Bulan berputar di sekitar kereta kencana yang berderap antusias 
Memilih menjadi penyair itu hakikatnya melayani
Lindungi hati nurani dari godaan untuk menginginkan dunia
Bebas dari segala bentuk kepentingan diri dan kelompok
Dan tentu saja, pikiran penyair itu seperti belati yang menebas
Di antara akal dan budi!

lifespirit, 25 Agustus 2021



 62  | POIESIS II

Menemani Ibu
Rio Aryandara
satpam memeriksa suhu tubuhku
thermogun berbunyi bip
tiga puluh enam koma satu
kali ini giliran ibu
bunyi bip terdengar lagi 
tiga puluh lima koma tujuh
pintu dibuka, aku dan ibu 
dipersilakan masuk
petugas di seberang pintu 
bertanya tentang kartu
BPJS lama atau baru?
kami melewati semuanya
sesuai prosedur, dan kini 
duduk di kursi tunggu
nomor antrian kami di panggil
aku menuju loket 
di dekat stand susu kambing
menyerahkan berkas yang diminta
Kini kami duduk di kuris tunggu lagi
poliklinik obgyn tujuan kami
ada alat pemadam bertuliskan alpindo
pendingin ruangan yang tidak berfungsi
spanduk tentang informasi pendaftaran rawat jalan secara online
tampak juga
ruangan peminjaman kursi roda
ruang tunggu tertutup khusus penderita batuk, demam, pilek
suara nomor antrian terdengar samar-samar
ada pasien mengantri berwajah murung
nenek tua renta yang datang sendiri
orang-orang di kursi roda, didorong oleh wanita yang lebih muda
lalu lalang orang-orang membawa kertas-kertas, dokumen yang 
mungkin diperlukan
aku perhatikan lagi sekitar kami
ada pegawai yang berkerja di balik loket
kipas angin yang tidak berfungsi
pengeras suara yang bertengger di batang bangunan penyangga
lalu lalang suster juga dokter
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semuanya memakai masker, walau beberapa ada yang meletakkannya 
di dagu
aku bertanya pada seseorang, “sakit apa, Bu?”
“kanker serviks.”
“udah periksa?”
“sudah. sudah sinar enam kali.”
“udah mendingan?”
“makin sakit kurasa. kata dokter harus kemoterapi, biar cepat sembuh. 
tapi saya gak sanggup uangnya.”
“bukannya gratis kan ya, Bu kalau ada BPJS.”
“mereka bilang, tidak bisa lagi gratis. kalau mau kemo di sini, harus 
bayar tiga jutaan.”
“loh, kok gitu ya?”
“entahlah. Itu sekali kemo. sementara, katanya, minimal empat kali 
kemo. jadi dua belas juta.”
“jadi ibu gimana, ikut bayar kah?”
“enggak, saya gak punya uang. saya pasrah aja.”
esoknya, saya dengar dari pasien lain
ibu yang saya ajak bicara, sudah mati 
dibungkus rapi, masuk dalam peti
katanya, sesuai dengan protokol 
yang tidak aku mengerti

22 Oktober 2021.
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Instruksi
: Mario Balotelli
Rio Aryandara

Menuju babak kedua
Lima belas menit terjeda
Pelatih memberi intruksi
Selama satu menit 
Untuk seluruh pemain
Satu pemain diajak bicara
Selama empat belas menit
“Kau sudah dapat kartu kuning. 
Aku sudah tidak punya striker lagi.
Jadi, aku mohon.
Kau harus bermain aman.
Kontrol emosi. Kontrol emosi!”
“Jangan sentuh siapa pun.
Hanya fokus pada bola!”
“Kau hanya perlu menerima umpan.
Memberi beberapa sentuhan.
Lalu masukkan bola ke gawang.”
Pelatih memegang bahu lawan bicara
Lalu menuntaskan kalimatnya segera
“Jika kehilangan bola, 
jangan bereaksi. 
Jika lawan memprovokasi,
jangan bereaksi. 
Bahkan jika wasit membuat kesalahan, jangan bereaksi!”
Sang striker mengangguk
Lalu berlari menuju lapangan
Babak kedua dimulai
Dua�menit�setelah�kick�off
Ia mendapat kartu kuning kedua

25 Agustus 2021
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Kebun Manusia
Rio Aryandara

: Para Penyair
Aku sudah menjelajah
Dari Anwar, Anwar
Guyon mbeling
Hingga penyihir
Mantra-mantra
Bahkan tenggelam
Pada Dada Afrizal
Seyogyanya memang
Manusia ingin beda
Namun pada hakikatnya
Semua punya nafas 
: yang sama
Nafas bebas
: yang khas

11 Agustus 2021
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Fenomena Lastri
: False Memory Syndrome
Rio Aryandara

“Bagaimana jadinya, jika Lastri sampai ke desa sebelah, lalu 
menceritakan semuanya?”
Pak Kepala Desa dan pria lainnya
Bersepakat untuk bersatu padu
Harus matikan langkah Lastri
Agak tak akan bisa mengadu
Ada usulan paling cemerlang
Dari lelaki berotak jalang
“Saya kenal tukang hipnotis.”
“Namanya Imor. Dia bisa membuat orang lupa.”
Para lelaki yang merasa terlibat 
Terpaksa urunan jasa imbalan
Ketika sudah cukup terkumpul
Imor mendapat uang muka
Ia mulai menjelajahi hutan di pinggir desa
Dan tak sulit baginya menemukan Lastri
Yang duduk di dekat pohon rindang
Berhadapan dengan tanaman asri
Ia lalu mulai menghipnotis
Dan itu ia lakukan setiap hari
Sambil menghangatkan Lastri
Yang ia anggap kedinginan
Dan Lastri melupakan wajah-wajah 
Pria yang pernah menggagahinya
Dalam kondisi trans
Lastri dicekoki sugesti
Untuk hapus informasi
Sekaligus digagahi
Sebagaimana Meredith Maran
Yang dibantu seorang terapis
Hingga muncul ingatan palsu
Sebagai akibat elemen memori
Yang sengaja dihilangkan
Bagaimana mungkin
Bisa muncul janin
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Tanpa proses kawin
Maka Lastri mengira
Ia seperti Maryam
Maka keyakinan itu
Mengubah segalanya
Lastri tak lagi merasa jalang
Ia merasa sebagai wanita suci 
Dan anaknya mungkin nabi
Yang akan membenahi
Carut marut negeri ini

14 Juli 2020
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Fenomena Lastri 
: Terasing
Rio Aryandara

Di sebuah desa yang tenang dan asri
Beredar berita dari mulut ke mulut
Warga sejagat desa itu resah
Lastri mengandung janin
Tanpa seorang ayah
: yang sah
Lastri hanya diberi dua pilihan
Terbakar sebagaimana Ibrahim
Atau terusir sebagaimana Maryam
Tentu lastri bukan seorang nabi
Yang kebal oleh lidah api
Lastri juga bukan wanita suci
Yang beranak tanpa digagahi 
Lastri memilih pergi
Setidaknya ia tak lagi
Mendengar caci maki
Tanpa mengenakan apa pun
Ia berjalan dan terus berjalan
Sampai telapak kakinya luka
Akibat ranting kering
Dan cadasnya batu-batu
Pak Kepala Desa dan pria lainnya
Bersorak-sorai di dalam hati
Mereka teramat gembira
Berhasil merekayasa
Fakta yang ada
“Alhamdulillah,” kata Pak Kepala Desa.
“Puji Tuhan,” kata Pak Pendeta.
“Apa jadinya kalau anak Lastri lahir.” 
“Dan wajah anaknya mirip salah satu dari kita?”

9 Juli 2021.
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HANYA SEBUAH DINDING KACA
Azwar Awanta
Aku bercermin pada dinding-dinding kaca 
Kudapati dinding kaca itu tak bersolek 
Tak berbedak, alispun tak terpoles apalagi bibir
Bukan karena tak ada bedak dan gincu 
Lalu dinding kaca itu ku bedaki dan ku beri gincu 
Aku bersolek pada dinding-dinding kaca 
Kudengar suara berbisik dalam bilik-bilik kursi 
Mencoblos wajah-wajah 
Itupun hanya gambar yang diberi dasi dan peci 
Didempul dengan bedak dan gincu 
Dan setelah itu bisu 
Aku berlengak-lengok di keramaian pasar 
Jejak-jejakku tertinggal 
menimbulkan kemacetan dan sumpah serapah
Seketika harga cabai dan sembako naik 
Susu sapi betina tak terbeli 
Kataku ini hanya tradisi 
Barang yang naik susah turun lagi
Lalu ku panjatkan doa panjang-panjang 
Agar mudah doa itu naik ke langit 
Namun seekor cicak tetap menempel di dinding 
Meskipun dia telah memanjat lebih tinggi dari doa-doa
Lalu dinding-dinding kaca itu retak 
Kemudian hancur berantakan 
Kutengok serpihan dinding-dinding kaca itu 
Kucari wajahku terpotong-potong di sana 
Wajahku tetap tak berbedak dan bergincu 
Aliskupun tetap itu 
Tak ada eye shadow ataupun apa 
Dan biarlah begitu 

Smg, 25102021
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NEGERI BIDADARI
Azwar Awanta
kenapa aku tak berjumpa seorang bidadaripun di sini?
di negeri bidadari ini?
dulu, ibuku pernah bercerita tentang bidadari seorang wanita memiliki 
sayap seperti burung merpati bergaun sutera panjang berwarna putih 
dengan jemari lentik berwajah jelita bermata indah
ia selalu datang saat jiwa gelisah
sebagai penghibur kala berduka 
sebagai pelega dikala lapar dan dahaga
aku datang dari negeri paling jauh
menelusuri lembah mendaki melewati gunung mengarungi lautan 
hutan dan semak belukar 
aku datang dari negeri gelisah 
mencari hakekat tariqot
meraba kebenaran di lembar-lembar aksara
kini kakiku telah menginjak negeri ini
bulu-bulu berserak terbang kian kemari sayap-sayap para bidadari 
telah patah
para bidadari telah mati 
bahagia pengharapan telah terkubur hilang musnah
sang bidadari bermata indah hanyalah sebuah dongeng belaka
wahai, negeri ini negeri para sutradara yang selalu bersenandung 
kidung menghanyutkan tentang surga

Semarang, 27102021
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CACAT LOGIKA
Nuka Roku
di bumi sebelah timur
anak sapi bermimpi;
seekor ayam bertelur
menetaskan sepuluh ekor ular
setiap pagi
si ayam tekun mencari bayi tikus
untuk ia tipu daya induknya
melancarkan iming-iming
“biar kurawat anakmu dulu
sementara kau cari saja
bapaknya dimana
tenanglah, 
akan kusekolahkan mereka
supaya nanti 
jadi anak berbakti.” alibi ayam 
apa daya
sepuluh anaknya 
tak ada yang mirip
dengannya
harus begini
biar tak begitu
nanti, pikir ayam
tikus kini jadi sarjana
bekerja dengan titel 
abdi sejahteramu, mu, mu dan mu
sepuluh ekor ular mengamuk
dianak-tirikan
oleh si ayam
mereka adalah anaknya
kandungnya
penerusnya
ahli warisnya
kebaktian mereka 
serasa sia-sia
kehadiran mereka 
serasa dihargai murah
sepuluh ekor ular sepakat
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membelah lidah menjadi dua
tak lama 
tikus lengser 
dasinya digantung 
di pohon media
dengan leher ayam 
terikat didalamnya
sepuluh ekor ular terkesima
pesona berita 
sungguh luar biasa
di sana, si tikus bercerita; ia begitu karena begini adanya
pada intinya, si ayam jadi terdakwa
sepuluh ekor ular tertawa
melihat ibunya digiring ke penjara
si ayam tak menyangka
hanya karena, 
berniat�mencari�nafkah
untuk mereka
teganya ia dihina
sedemikian rupa
sepuluh ekor ular tertawa
seperti gila
meratapi nasib tanpa si ayam
meratapi hari 
meratapi sesal
o, seandainya saja ....
o, seandainya saja ....
o, seandainya mereka lebih menerima
sepuluh ekor ular memilih tidur
berharap memimpikan si anak sapi terbangun 
dari mimpinya

24 Oktober 2021
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MUSABAB UJANG TAK DAPAT KERJA
Azwar Awanta
Ujang namanya
Pemuda asal kampung yang hijrah ke kota
“Mau nyari kerja biar mapan dan bisa menikahi si janda,” pamitnya 
pada sang bapak, setahun yang lalu
Saat itu ujang tidak tau
Di kota butuh modal cari ini itu
Kencing, bayar
Mandi, bayar
Bicara pun bisa berakhir bayar
Semua serba bayar
Ujang tidak tau
Karena ia masih belum cukup umur
Limabelas tahun 
Belum punya KTP
Tapi sudah mimpi basah
Si janda anak tiga 
Jadi objek fantasinya
Tak tahan ingin segera
Pegang buah dada; secara nyata
Menjadi musabab ia nekat ke kota
Padahal tak punya saudara
Ujang namanya
Pemuda kampung yang hijrah ke kota
Bertekad jadi pengusaha kaya
Atau paling tidak jadi karyawan istimewa
Punya rumah mewah dengan AC di dalam kamarnya
Tapi ujang tak dapat kerja dimana-mana
Uang di kantong sisa seratus ribu saja
Bagai buah simalakama
Bila pulang 
Harapan nikahi si janda hilang
Bila bertahan
Lima-tujuh hari ia bisa berubah jadi tulang
Ujang namanya
Pemuda asal kampung yang hijrah ke kota
Setelah main drama di kota
Ia pergi bertanya pada sang bapak
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Perihal musabab tak dapat kerja
“Pak ... kenapa aku selalu ditolak saat melamar kerja, ya?” 
“Mungkin karena kamu gak punya ijazah.”
“Apa itu ijazah?”
“Selembar kertas yang harganya mahal sekali, selembar kertas yang 
bisa didapat hasil makan bangku sekolahan.”
“Oo, gitu ya pak. Lalu, kenapa aku gak dikasih makan bangku 
sekolahan sewaktu dulu?”
“Karena bangku sekolahan tak semurah tempe goreng yang tiap hari 
kita makan!”
Ujang tidak percaya begitu mudah
Baginya, penuturan sang bapak terlalu mengada-ada
Esok harinya ia mengendap-endap 
Ke sebuah gubuk di tengah kampung
Mereka menyebut itu “Gedung Sekolah”
Ujang mulai memilih dan memilah
Bangku mana yang paling kokoh untuk dibawanya
Hampir semua keropok 
Sekali jatuh bisa rubuh
Ujang pilih yang nomor satu
Yang paling depan menghadap timur
Bangku sang guru
Ujang namanya
Pemuda kampung yang gagal dapat kerja
Tengah malam ia mulai membelah
Bangku sekolah itu berubah
Jadi rendang ala-ala
“Jang, sedang apa kamu?” tanya si bapak 
“Aku sedang masak bangku sekolah, biar bisa kumakan lalu dapat 
ijazah. Modal utama cari kerja di kota!”
Bapak dan ujang sama-sama tertawa 
Ternyata segini mudah dapat ijazah
Ha ... ha ... ha

03 Oktober 2021
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MEJA MAKAN
Azwar Awanta
Di rumahku,
subuh buta sepi
mata masih terlelap
nyenyak bermimpi
;di meja makan sudah tersaji
roti berselai
kopi panas
potongan buah 
sepiring nasi merah
ayam goreng, telur mata sapi
tak lama, 
burung berkicau
matahari turun
teriakan tukang sayur bersahutan
mata terbuka,
membelalak
kaki menggelinjang,
hebat
berlari
mengejar mimpi
di meja makan 
kosong tak ada makanan
di meja makan
mimpiku buyar berantakan

Bogor, 07 Agust 2021
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BINTANG DI LANGIT PALESTINA
Sil Sila Yusuf
seperti pada suatu malam
satu tusukan di dadaku menghentikan kegelapan
bintang bertabur 
bulan mengerut keningnya
langkahku terhenti
tapi Tuhan mengirim seribu infantri untuk menyurutkan dendam 
ideologi kepada negeri ini
seperti pada suatu malam
kepala di depan mataku terpenggal
kaki dan tangan disatukan
diseret di jalan belukar
bola mata berloncatan ke tanah
tempat Tuhan memberi amanah
negeriku dipertaruhkan dengan pertumpahan darah
seperti pada suatu malam
seorang ibu kehilangan anaknya
anak mencari di mana bapaknya
bapak kehilangan seluruh keluarganya
dan dirinya terpanggang di atas senapan
seperti pada suatu malam
mulut dibungkam
mata dicukil 
kaki ditumpas
jeritan kemanusiaan membelah bulan dan bintang kembali 
menyaksikan
seperti kucing dia melahirkan banyak persaksian
bertahan
dan kelak kita jua pemenangnya

Sumenep, 2020
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HARI SANTRI,  
KIAI MENGHAMPAR PERMADANI
Sil Sila Yusuf

di depan kamar santri
seorang ustadz dengan ranting bambu di tangan kanannya,  
meneriaki santri agar tak terlambat datang ke lapangan
sebab kiai telah menggelar permadani untuk menyambut  
pasukan negeri ini 
ketika permadani dihampar
matahari merambat mata hati
mata air berjatuhan seperti embun
burung rijal mondar mandir dalam pikiran
di tengah lapangan
pengibar bendera telah siaga
sembilan orang jumlahnya
kiai melihat mereka seperti seorang panglima
riang hatinya mendapati usia tiba pula di medan laga
di kejauhan, santri berbondong-bondong seperti pasukan perang  
yang dipimpin Sayyidina Umar
gagah
Ta’limul Muta’allim sangunya
lagu Ya Lal Wathan menggema 
mengguncang Indonesia
putih seketika bumi kita
kiai mengepal tangan kanan
di angkat ke udara
takbir menyibak pintu langit hingga Tuhan menghadiahi hujan  
dan pelangi membentang antara samudera dan padang sahara
kiai tersenyum
menyalami santri sambil menarik tali hingga tiada jeda  
antara agama dan Nusantara
ustadz yang memegang ranting bambu berteriak
kakinya dihentak-hentak
kamilah santri
hamba paling siaga membela negara
maju tak gentar
mundur pasang kuda-kuda

2020
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JENDELA BERLAPIS HITAM KACA
Sil Sila Yusuf
pertama masuk sekolah
aku belum mengenal arah
belum tahu benar salah
bahkan, aku tak tahu bagaimana cara duduk di depan guru
seperti ruang kosong
tanpa lentera
pertama masuk sekolah
seseorang yang kusebut guru mengajarkanku membuka pintu
membuka jendela
memberikanku kursi dan bangku
aku melihatnya berdiri di depan papan
mengajarkan perlahan
tulisan yang tak kukenal
mengajarkan mengucap
menulis
dan meniru
sampai cara menyimpan ilmu
katanya harus rapi
soal sampai di mana menyerap, itu urusan nanti
sebab Allah pemilik kendali
setiap hari guru membawa buku
membawa kapur tulis yang putih berdebu
kadang pecinya menjadi penghapus papan nan hitam seperti kotaku
tak pernah lelah
tak pernah marah
padahal banyak tanggung jawab beliau tinggal di rumah
anak bungsu masih sekolah
tanpa uang jajan
hanya nasi singkong sebagai sarapan 
anak guru yang katanya harus dimuliakan
setiap hari aku berulah
temanteman berulah
saling lempar kertas
tak mengindahkan pelajaran
kadang aku main kursi
digoyangkan kanan kiri
sampai patah sebagian kaki
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dan berkalikali guru perbaiki
pulang sekolah guru berpesan
jangan lupa untuk belajar
buku kututup
ilmu kusimpan
rapi sekali di dalam tas kresek hitam putih
tas yang paling tahu
betapa aku buntu
belajar menunggu bertemu guru
guru tetap sabar
mengajarkanku merendahkan sayap
menundukkan kepala
menghias hati dengan ketaatan dan ikhlas
lamalama aku menerima
pelajaran paling lama 
bagaimana cara membuka jendela
aku baru melihat
di luar sana ada banyak menara
ada banyak tawa dan suasana
aku baru tahu
ada�kota�yang�lebih�ajaib�dari�fisika
ada tanaman yang lebih lebat dari buah mangga
guru,
aku baru tahu
jendela yang kubuka berlapis kaca
engkau bantu melepasnya
sampai aku mengerti
jembatan di depan harus kutiti
berbagai pengetahuan harus kugali
dengan iringan doamu
yang rapal setiap waktu
engkau guru 
tanpa batas waktu

Sumenep, 5102021
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KESUKAANKU
Sil Sila Yusuf
anak PAUD mainannya mobil-mobilan
mainannya anak-anakan
jika ditanya kesukaan
mereka jawabnya samaan
sama dengan yang pertama ditanya dan diberi pilihan
Bu Guru tersenyum,
logikanya mengiyakan
mobil-mobilan di kepalanya diseret, sesekali macet
anak-anak mencopot rodanya
dijepitnya kemudian di antara jari-jari kaki
ada yang menyoraki;
roda di kaki tak mau pergi
berputar kembali
dibengkelinya sendiri
mobil-mobilan terseok
seorang anak menariknya dengan tali 
terjungkal berulang kali
kawan-kawannya tertawa
Ibu Guru tertawa
tali terputus
anak-anak kencing di celana
anak-anak PAUD mainannya anak-anakan
yang berkedip adalah matanya sendiri
seperti boneka pada permainan jailangkung
ada yang bersuara menirukan nenek mereka di rumah
ada yang menangis umpama bayi yang terlentang di selonjoran ibunya
digendong
diayun-ayun
dalam dramanya, Bapak pergi bekerja
pulang saat anak-anak tak lagi jaga
anak tak tahu Bapak
kadang tak tahu Ibu
mereka hanya melihat bapak-bapakan di sekolah
ibu-ibuan di depan pintu
yang jadi mainan bila anak rindu
Bu Guru tersenyum, 
dielus dadanya dengan rapal doa
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anak-anak pandai a ba ta
pandai mengeja a b c
yang berkotek ayam betina
yang terlihat manis buah nangka di kaca jendela
Bu Guru mengemasinya
mencatat dengan suka cita
seperti pada papan tulis
air matanya menetes
anak-anak tak henti menangis
mobil-mobilan
anak-anakan
tak bisa melaju dengan benar

Sumenep, 15092021
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SUARA PEMIMPI KEPADA PEMIMPIN
Sil Sila Yusuf

rumahku bukit-bukit belukar, jati-jati mencakar
jalanan lebar, tapi belum diaspal sejak tahun dua ribu enam

1/
lihatlah, Pak
kuli bangunan dan mahasiswa setiap pagi melewati jalan ini
jalan berombak seperti sungai dan ladang tembikar
roda motor yang mereka tumpangi sering tergelincir dan terguling
menembel ban nyaris menjadi kegiatan rutin

2/
ban motor bisa ditembel, Pak
tapi�nyawa�mereka�yang�bertarung�demi�nafkah�keluarga,�demi�masa�
depan bangsa
siapa menyediakan bengkel?

3/
setiap periode menjanjikan kemudahan lalu lintas
lantas, mengapa lalu lalang belum juga menjadi pantas,
padahal berkali-kali pengukuran jalan dilakukan
kaki mereka maju mundur kau permainkan

4/
jika saja jalan ini menuju rumahmu,
tentu buru-buru kau hampar aspal 
terbaik
, minimal sehitam bola matamu
tapi, Pak
ini jalan hanya kuli dan mahasiswa, petani dan pencari kerja yang 
melaluinya dengan rasa yang sama
ingin persembahan 
terbaik
bagi keluarga dan bangsa
bukan menumpuk uang sebanyak-banyaknya
tentu kau lalaikan
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5/
lalaimu sebab lupa, dari mana kursimu berasal
bukankah suara mereka yang mengangkatmu ke singgasana?
bukankah suara mereka yang mewujudkan mimpimu jadi nyata?

6/
sekarang apalagi,
jika mimpi telah pasti, tinggal janji untuk ditepati
mudahkan jalan kuli
mudahkan jalan pemimpi
:semoga Tuhan mengampuni

Sumenep, 2020
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Setarikan Napas 
Nur Aini
Aku pernah membaca artikel tentang bagaimana sakitnya seseorang 
ketika sakratul maut. Jauh sebelum itu, aku telah menyaksikan ibu 
menanggalkan kehidupannya. Pelan dan begitu mengharukan.
Di mata bocah yang tak henti berair, takdir disiapkan dan disuapkan 
begitu saja. Kehilangan seorang ibu, tentu saja lebih menyakitkan dari 
kehilangan cinta pertama.
Beberapa tahun setelahnya, aku memutuskan tumbuh. Seperti 
tanaman liar, kokoh dan tidak mudah dilahap cuaca, terus tumbuh 
meski seringkali diinjak.
Ketika waktu melemparkan kenangan tepat di kepala dan kedua 
bola mata, bayangan ibu, hangat pelukan dan manis senyumannya, 
senantiasa�malih�rupa�menjadi�sejenis�film�dokumenter.�Tak�lapuk-
lapuk persis masa kecil yang penuh peluk.
Di ruangan ini dulu, ibu juga pernah terbaring sepertiku, menghadapi 
ketakukan yang sama. Menghadapi banyak kesakitan. Menyumpahi 
badan dan mengharap sembuh yang tak kunjung datang. Tarikan 
demi tarikan napas, kunjungan dokter, sapaan perawat dan ketukan 
pintu menjadi teman baik yang mendadak harus dibiasakan. 
Barangkali memang benar, napas tak pernah main-main dengan ajal. 
Namun pernahkah kalian berfikir, dalam setarikan napas mampukah 
kalian mengubah kehidupan orang lain?

Okt 21
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Bipartit
Bangkit I.D.
Perwakilan, masuk.
Jabat tangan, ngobrol.
Tuntutan.
Tuntutan.
Tuntutan.
Otomotif.
Cek.
Nggak seberapa.
Cuma Fortuner.
Efek: 0% critical damage.
Absolutely no!
Besoknya.
Salaman, senyum.
Tuntutan.
Tuntutan.
Otomotif.
Cek.
Dikurangi.
Jadi Xpander.
Efek: 10% critical damage.
Galau.
Tuntutan.
Tuntutan.
Otomotif.
Fortuner. No.
Fortuner. No.
No deal.
Besoknya lagi.
Salim, senyum ramah.
Tuntutan.
Otomotif.
Otomotif.
Cek.
Makin dikit.
Ayla bisalah.
Efek: 30% critical damage.
Galau.
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Gagap.
Fortuner. No.
Xpander. No.
Muter-muter.
Muter-muter.
No deal.
Besoknya lagi.
Sungkem. Takzim.
Doa-doa baik.
Tawaran terakhir, 
Ninja ZX25R.
efek: 50% critical damage.
Galau.
Gagap.
Tremor.
Tuntutan.
Otomotif.
Fortuner. No.
Xpander. No.
Tuntutan.
Otomotif.
Xpander. No.
Ayla. No.
Muter-muter.
Muter-muter.
ZX25R. Deal!
Lost contact.

Oktober 2021
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Ke Luar Zona Nyaman
Bangkit I.D.

aku hitam
1. d4 d5 2. Bf4 Nf6 ... nothing special
mainline teoritis yang baik kau hafal
3. e3 e6 4. Bd3 c5 5. c3 Nbd7
6. Nf3 Bd6 7. Bg3 Bxg3 8. hxg3 Qe7 
9. Ne5 0-0 10. Nd2 Nxe5 11. dxe5 Nd7 
12. Bxh7+ Kh8 13. Bb1+ Kg8 14. Rh8+ 
... dan sebelum Kxh8 Qh5+ Kg8 Qh7# 
aku�menawarkan�fischer�random
apakah kau akan jadi seperti satpam 
sastra indonesia?

Oktober 2021
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Tit Tit Tuuuiiit ...
Bangkit I.D.

Uwong mati, muliho.
Tumpake ambulan, sirinene banter tenan.
Do re mi sol, mulo ojo podo ndobol.
Mi re, mi re, senengane waton wae.
Dulu�pernah�bilang,�virus�ini�flu�biasa.
Obatnya sepele, hanyalah qunut bersama.
Ngajak, rame-rame biar ketawa ha ha ha.
Dikabarkan Corona lucu luar biasa.
Nafas sesak, bikin takut.
Deathrate membengkak, makin kalut.
Pada tutup akar rumput,
yang di atas ikut nurut.
Bikin tagar, #DirumahSaja! 
Belum berapa lama saya ikut #DirumahSaja!
Kabar normal baru tiba-tiba di depan mata.
Pabrik kantor pasar seperti bernafas lega.
Tanpa pedulikan saran ahli di bidangnya.
Ingin, normal baru disambut bersuka ria.
Yakin tahun depan terbebas dari Corona.
Beli arak, sama udut.
Kumpul sanak, dari Mendut.
Tapi tetap pakai masker,
tidak lupa sanitizer.
Jaga jarak, 1 meter!
Belum berapa lama saya ikut jaga jarak.
Kabar PPKM terdengar menyalak-nyalak.
Toa masjid-masjid membunyikan pengumuman.
Esok tidak lagi ada sembahyang barengan.
Banyak ambulan tuit tuit di jalanan.
Tandanya sekarang, kita makin dalam ancaman.
Hati was-was, muka kecut.
Hujannya deras, tiada surut.
Sudah kuyup punggung kita
kerna rombengan payungnya.
Cepat-cepat, cari selamat!

13 Juli 2021
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Sebelum Galeon-galeon Itu Datang 
Bangkit I.D.
Telah lama kita akrab 
dengan lautan, juga pantai-pantai 
seberang. Angin pernah mendorong layar 
rotan kita, mengelilingi Tanjung 
Harapan. Rempah dan tekstil 
dan logam-logam 
dipertukarkan, lebih dari itu 
wawasan. Kita lebih sering ke utara
memang, mengikuti jalur sutra. 
Berlabuh ke tempat orang-orang 
mengecat dahi. 
Mereka menyebut-nyebut 
Dharmasastra dan kita,
orang-orang Malayawadwipa
menyimak Sanskerta.
Bukankah dengan begitu
panjang umur dewa-ratu?
Ada pula masanya, kita sandar dermaga
di timur laut kediaman
mereka, mengabarkan kedatangan jong 
Yepoti mengangkut kayu,
wangi-wangi cindramata untuk dinasti.
Mereka menerimanya, meski dengan raut
seperti mengidap paranoid. Mereka
tak ingin lagi kita merapat.
Tak ada pelabuhan
untuk benteng laut raksasa. Kata mereka,
sambil meninju telapak tangan sendiri.
Tak mengapa, kita memiliki
gerbang kemakmuran di selat-selat 
Sunda dan Malaka. Biarlah mereka
tandang dan melewatinya.
Namun mata Eropa yang jauh, 
diam-diam menginginkannya.
Maka galeon-galeon itu berbaris 
memotong jalur-jalur 
laut kita. Merebut dan memaksa 
agar kita memunggunginya.

1 Juli 2021
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Udara Membumbung
Bangkit I.D.
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Untuk Apa Baliho Itu Kau Pasang
Bima Yuswa
mana pernah bertanya
baliho-baliho partai kepada kita
prihal hari ini makan apa?
sepanjang jalan raya tersenyum,
padahal sejak lama berpaling muka
jika hanya senyum
iblis pun tersenyum saat Yesus
tertatih menyeret salibnya ke arah bukti Golgota
untuk apa baliho itu kau pasang?
sebagai perayaan kematian
atau simbol birahi kekuasaan…

Lampung, 2021
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Di Jalan Sudirman Angin Berhembus Pelan
Bima Yuswa

andai uang tercipta
dari dedaunan di sepanjang jalan Sudirman itu,
pasti tak perlu ada boneka Dora
berjoget di bawah lampu merah,
sembari menggendong seorang anak
yang seharusnya pergi ke sekolah

Lampung, 2021
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KISAH SEBUAH UKULELE
Sapto Fals
pada sebuah kota
aku melihat anak-anak sederhana
memainkan sebuah ukulele
mengetuk pintu kehidupan
dengan lantang
rasa lapar dijeritkan
lewat nyanyian dan
nada-nada yang sumbang
mereka gemetar berdiri
menantang terik matahari
mengiba dengan nada tanpa bunyi
untuk sebuah mimpi
tentang sebungkus nasi
pada sebuah kota lainnya
aku mendengar jerit ukulele
menitipkan tangis
pada sebuah mata kamera
juga berpasang-pasang mata
braaaaak! dan kehidupan pun menjerit
bocah-bocah itu terluka
darah mengalir dari rasa laparnya
tangan-tangan itu gemetar
mata itu semakin tajam
menatap kemiskinan
dan kehidupan kembali berlari
membawa harapan dan
semua mimpi-mimpi
lalu wajah-wajah tersenyum
gagah dan pongah
ini demi ketertiban, katanya
dan sejak saat itu
kisah sebuah ukulele yang pecah
ramai menyambangi berbagai
halaman sosial media
dalam rupa kepingan
dalam rupa tangisan
dalam rupa bocah-bocah
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lusuh dan dekil
yang tak pernah berhenti
mencintai terik matahari! 

Bekasi, 2021
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MALAM
Sapto Fals

di depan tivi
orang-orang mencari
dirinya sendiri
lewat sinetron dan iklan iklan
merasa asing dan sepi
lalu beranjak pergi
dalam pejam
segala letih dibaringkan
di atas ranjang, lalu bermimpi
tentang kemudahan esok hari
seperti kata orang-orang di tivi
lalu ngelindur
mimpi menjadi bunyi
tahi!

Bekasi, 2021
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KARNAVAL
: mengenang ibu
Sapto Fals
bu, besok aku ingin menonton karnaval
kataku pada ibu, pada sebuah senja
di penghujung Agustus yang kering dan berangin
sejenak ibu terdiam, dalam hening menyimpan kebimbangan
boleh ya bu? desakku
senyum ibu mengembang, indah serupa bianglala
dan pada selembar jingga
aku gemetar melukis bahagia
sebelum malam mengendap dalam diam
ibu memecah celengan berbentuk ayam
lalu khusuk menghitung uang recehan
cukup kan bu? tanyaku ragu
mata ibu berpendar, lalu mengangguk
besok, ibu akan membeli sebuah dunia sederhana
bagi kamu dan adikmu, katanya
aku melonjak gembira, dan ibu tampak bahagia
matanya basah hingga serupa kaca
ibu, aku dan adikku
berjalan menyusuri siang yang terpanggang
lalu naik dokar yang dikusiri pak miran
menuju alun alun, menonton arak arakan karnaval
besok, kalau aku sudah dewasa
ibu ingin aku menjadi apa? 
dokter, polisi, tentara atau pemuka agama
tanyaku setelah melihat orang orang
berpakaian dalam aneka rupa
teduh mata ibu memandangku
jangan jadi apa yang diingini ibu
jadilah apa yang diingini nuranimu
aku tak mengerti ucapan itu
lalu ku labuhkan waktu di mata ibu
dan kelak, aku memang tak menjadi
seperti apa yang diingini ibu
tapi yang diingini nuraniku
menjadi hati yang selalu ikhlas
menyimpan cinta ibu. 

Bekasi, 21 Juli 2021
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AYAH DAN SEPEDA TUA
Sapto Fals
Ayahku mengayuh kehidupan
Pada sebuah sepeda tua
Setelah ibu menyuguhkan secangkir kopi
Bercampur doa doa
Setelah pagi meninggalkan jejak di beranda
Ayah menuntun sepedanya
Pergi memaknai janji matahari
Tubuh yang tua
Di atas sepeda tua
Menyusuri waktu yang purba
Jejaknya menjadi udara
Menjadi sepiring nasi dengan lauk sederhana
Yang disajikan ibu pada waktu siang
Juga pada waktu petang
Ayahku tak pernah membaca
Apa yang diisyaratkan musim ataupun cuaca
Baginya matahari adalah bara 
Hujan adalah basahnya doa doa
Angin adalah kidung semesta
Yang terus bergemuruh dalam jiwanya
Ayahku mengayuh doa doa
Pada sebuah sepeda tua
Dengan berkemeja batik sederhana
Bergegas menuju rumah-Nya
Katanya, seperti mengayuh sepeda
Hidup adalah keseimbangan yang terjaga
Antara bekerja
Dan menyapa sang Pencipta
Hingga akhirnya
Waktu yang mengalirkan musim dan cuaca
Sampai pada sebuah senja
Tiba tiba ayah tak ingat apa apa
Lalu berpulang pada esok paginya
Ibu bersusah payah menahan airmata
Agar kami tak makin jauh tersesat
Dalam rimbunnya duka nestapa
Dan sepeda tua itu
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Menjadi prasasti bagi kami
Tentang sepasang kaki
Yang tak letih mengayuh cinta
Meneteskan keringat dan airmata
Bagi kami anak anaknya
Yang menitis dari sukmanya

Bekasi, 19 Juli 2021
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SIRINE
Sapto Fals
doa doa itu masih belum waktunya
untuk di langitkan
pun segala sujud
masih tertahan di ujung malam
tiba tiba ada yang meraung
dan jiwa jiwa terjaga
terbata meraba heningnya pagi
pada lelap yang terenggut
pada mimpi yang tercabut
rasa takut kembali memagut
sirine itu meraung lagi
dalam cemas aku bertanya pada sunyi
Tuhan, siapa lagi yang pergi? 

Bekasi, 4 Juli 20201
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MILEN
Christya Dewi Eka
1/
Pelajaran 
hari ini 
bersama nursery rhymes 
adalah 
serangkai aksara 
dengan lidah
yang kikuk
melafalkan w
namun fasih
melafalkan dobelyu

2/
Jam istirahat
Anak-anak mengenakan merah putih
Menggenggam selembar kertas bergambar pahlawan, angka 4 digit, 
dan logo BI
Membeli dorayaki dan burger berbahan lokal
Mengusir haus dengan seplastik es liang teh
Terkekek bercerita bintang-bintang drakor dan artis kpop
Dan murung manakala dentang bel melempar waktu menuju jaman 
sejarah perjuangan bangsa

Semarang, 5 September 2021
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MAKURA
Christya Dewi Eka
Bila malam, 
anak-anak mimpi, 
menaruh kepala, liur, 
juga cita-citanya, 
di atas bantal kempes berbungkus blacu
Bila pagi tiba, 
bantal itu bermandi surya, 
sehingga bersih dari kutu kepala, noda liur, 
dan cita-cita
Dari putih kembali ke putih, 
dari kosong kembali ke kosong, 
dari nol kembali ke nol
Suatu saat, 
akan tumbuh remaja-remaja, 
dengan kepala bersih, 
dandanan necis, 
pipi mulus tanpa liur, 
sonder cita-cita, 
yang tangannya erat menggenggam ponsel, 
bertelekan bantal dakron,
dan gagah menjadi petarung virtual

Semarang, 27 September 2021
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ORANG-ORANG BANGUNAN
Christya Dewi Eka
Kepada, 
rekan sekerja sesama orang bangunan, 
sebentar lagi di tanah ini, 
akan didirikan apartemen, 
merangkap hotel, 
dan pusat perbelanjaan, 
mari kita bersiap diri, 
mengerahkan waktu dan kekuatan, 
memeras keringat,
memperbesar otot,
karena proyek besar-besaran begini, 
mengandung banyak janji dan harapan
Perlu diketahui, 
meski orang-orang bangunanlah yang membuat banyak gedung 
bertingkat, 
kita tidak boleh iri hati, 
jikalau rumah kita sendiri,
lebih kecil dari ukuran kamar mandi gedongan, 
atau bengong ketika tahu harga satu buah ubin granit kualitas super,
lebih mahal daripada bayaran tukang satu hari, 
juga tidak norak melihat kloset duduk leher angsa penemuan paling 
mutakhir,
lebih kinclong ketimbang baju kita yang sudah dikucek mati-matian
Perlu diingat pula, 
sebelum proyek dimulai, 
lebih baik berlatih bela diri atau belajar sedikit ilmu kebal, 
karena belum tentu juragan kita baik hati, 
menyediakan perlengkapan bangunan dan alat pengaman standar SNI, 
jadi bila sewaktu-waktu batu bata melayang ke kepala
: sakitnya hilang akibat jurus sakti, 
bila�tergelincir�dari�scaffolding�setinggi�lantai�tujuh
: nyawa awet tidak mati-mati, 
bila pisau gerinda tergelincir dari garisnya, 
: jari utuh tetap lima
Perlu ditimbang, 
upah harian kita memang pas-pasan buat makan, 
tidak imbang dengan tenaga yang kita keluarkan, 
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tapi ingat-ingat pesan pak ustaz, 
bahwa kita harus bersyukur atas segala rejeki, 
masih lebih baik dapat upah minimum, ketimbang jadi pengangguran 
benalu negara, 
banggalah bahwa kita ini landasan utama kemajuan pembangunan, 
yang namanya landasan itu, 
harus siap diinjak-injak, 
atau dikorek-korek isi perutnya,
sehingga masuk kategori pahlawan pembangunan tanpa tanda jasa, 
yang namanya disebut-sebut dalam upacara bendera,
semoga kebaikan kita mendapat rida Allah, 
dan kelak kita mendapat rumah indah dan lapang di surga
Kata terakhir dari saya, 
jangan lupa bermesraan dengan istri di rumah sebelum mulai proyek, 
supaya semangat kita meluap dan berkobar, 
tidak merajuk minta cuti mingguan,
dan tahan tidur mepet di bedeng bobrok bau pesing,
jangan lupa minta doa restu dari orang tua agar selamat sampai 
proyek selesai, 
serta berikan banyak petuah kepada anak dan istri,
supaya anak-anak tidak cerewet minta jajan, 
dan istri tidak kepincut tetangga sebelah
Sekian dan terima kasih,
Tertanda, 
Insinyur Muda barusan lulus

Semarang, 17 September 2021
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TAPA SIDHARTHA
Christya Dewi Eka

Kita menduga, 
telah membuka jalan baru, 
padahal hanya ekor dari kepala yang sudah ada, 
menyangkal takdir zaman, 
bahwa kita bukan Tuhan
Kita menyangka, 
sudah lepas dari lingkaran, 
padahal masih terperangkap dalam siklus, 
penat mencari tangga naik, 
sia-sia menemukan titik tengah
lalu, buku mana lagi yang harus dibuka?

Semarang, 15 Juli 2021

  · 
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TIMBANGAN
Christya Dewi Eka
Aku pernah berangan menjadi timbangan
Lalu pergi mengembara
Mengetuk pintu orang orang yang lapar
Naiklah ke tubuhku, kataku
Merekapun naik satu demi satu
Tapi jarumku seperti enggan beranjak
Ternya ada yang berkurang di dalam rasa lapar
Dan ketika mereka sudah meninggalkan tubuhku
Jarumku tetap tak bergerak turun
Ada apa, tanyaku heran
Ternyata ada yang masih tertinggal
Beratnya beban beban kehidupan
Aku kembali mengembara
Mengetuk pintu orang orang yang kekenyangan
Dengan sinis mereka menyapaku
Naiklah ke tubuhku, kataku
Mereka pun naik satu demi satu
Dan bagai anak panah, jarumku melesat cepat
Ternyata ada yang bertambah ketika kenyang
Pun ketika mereka sudah meninggalkan tubuhku
Jarumku tetap tak bergerak turun
Ada apa, tanyaku heran
Ternyata ada yang masih tertinggal
Beratnya sebuah rasa bosan
Di persinggahan terakhir
Aku mengetuk pintu orang orang yang biasa
Tidak lapar tapi juga tak terlalu kenyang
Naiklah ke tubuhku, kataku
Merekapun naik satu demi satu
Dan jarumku bergerak dalam kewajaran
Tak ada yang bertambah ataupun berkurang
Tapi ketika mereka telah meninggalkan tubuhku
Jarumku tetap tak mau bergerak turun
Ada apa, tanyaku lebih heran
Ternyata ada yang masih tertinggal
Beratnya rasa takut dan kecemasan
Aku termangu
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Ternyata selalu ada yang menyertai kehidupan
Beban hidup, kebosanan ataupun ketakutan
Tapi, adakah yang lebih gelap
Yang setia membayangi kehidupan
Selain dari kematian? 
Tanyaku pada keheningan

Bekasi, 18 Juli 2021
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RUMAH SAKIT 
Indra Intisa
rumah sakit itu
adalah hotel berjalan
dalam harapan
bagai sampan di lautan
berlayar mencari tujuan
ia adalah rumahmu
entah sementara
mengelana
mencari surga
ada dinding 
membuatmu merinding
tak bisa kaubanting
membuat pusing
ada lorong-lorong 
kausongsong
dari tepian yang kosong
pikiran adalah baling-baling
mencari angin

RS Raden Mattaher, 2019
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RUMAH TERBELAH DUA
Lasman Simanjuntak
dari kota seberang pulau-pulau terluar
sepasang pengantin bisu
masuk permukiman satu hektar
berlantai angan-angan
jadilah anak-anak kembar
tanpa akte kelahiran
melewati pintu zaman keluh kesah
di pinggir jalan dalam kota
tanpa terminal bus kota
yang rajin bertelur polusi
udara beracun sejak subuhhari
maka rumah itu terbelah dua
dipotongnya dengan sebilah pisau
seperti orang mabuk air keras
menulis di atas dua lembar kertas
dengan tanda tangan palsu
jadi bencana pandemi yang tak mau pergi
akhirnya mereka terkurung dalam rumah terbelah dua itu
lantaran kelaparan begitu hebat
sampai tiga turunan bermalas-malasan
tidur lelap tak bisa mendendangkan lagu-lagu sion  
atau menghapal isi kitab suci
kini tinggalkan senjata 
pertempuran dibidik
antara lelaki berjubah putih dan matahari murtad
kawin mawin lantaran amarah tak berkesudahan
maka rumah terbelah dua itu 
jadi sarang burung hantu siang dan malam
belum tahu kemana peta angin 
bergerak untuk mengakhiri kisah
rumah terbelah dua

Pamulang, Kamis, 26 Agustus 2021
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TINNITUS
Lasman Simanjuntak
pekan ini otak kanan kubanting ke tanah
tercipta jadi sungaisungai tuli yang bising
seperti suara nyeri satwa ( jangkrik!)
terkurung aku dalam buku roh nubuat
hanya terdiam saat engkau saksikan
ribuan virus menular tibatiba bermunculan 
hanya berjarak ruang dan waktu
malamhari sunyi-Mu berhamburan
amat liar persis di pintu gendang telinga disemprot  
air keras bertubi-tubi
sekarang jadilah penderitaan kesakitan pujangga tua  
yang tak pernah menangis
setelah divonis tumor dan depresi
yang disalin lewat deadline koran pagihari
nyaris menembus angka tiga puluh tahunan
duh, aku ingin turun sampai ke kulitkulit bumi
untuk beri kabar kepada para malaikat
tugas pelayanan masih dalam perjalanan
ke padang gurun kematian berkepanjangan

Pamulang, 15 Juli 2021
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KETIKA SUARA TUHAN DIHEMPASKAN
Lasman Simanjuntak
Ketika suara Tuhan dihempaskan
Liang kubur telah dihembuskan
Digali di hamparan tanah granit rumah ibadah
Saat jasadmu masih terbaring angkuh
Sekeras masa lalumu
Ketika suara Tuhan dihempaskan
Seratus virus maut langsung tumbuh
Berkembangbiak dengan cepat
Bahkan terbang tanpa bisa dilihat kasat mata
Ketika suara Tuhan dihempaskan
Nyanyian kesaksian terus berkepanjangan
Di bawah mimbar disirami karangan bunga
Terjerumus jadi malapetaka untuk jemaah
Karena orangorang rajin berpelukan
Untuk menuju ke dunia orang mati

Jatinegara, Jakarta 20 Juni 2021
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NOSTALGIA KECIL BUAT RS
Lasman Simanjuntak

kuterima tangannya yang lugu
dari gendinggending gamelan yang riuh
dan hangatnya bulirbulir padi 
lalu kuremas tubuhnya yang mungil
jadi satu judul puisi masa kecil
dan selalu kubayangkan setiap kulepas
lambaian jemari matahari pagi
seperti perempuan tanah jawa yang suka berlari-lari 
 dan mengunyah daun sirih
akupun gemar bertembang lirih
nyanyian ibutiri
keluh kesah malamhari
seperti perempuan berpita rambut ikal
akupun gemar mencuri hati
mengikuti diamdiam di kerumunan orang
sampai cintaku hilang di tingkungan jalan
adakah kutemui lagi rindu
yang tak pernah pulih ini
disetiap pawai orangorang patah hati
o, puisi memang harus ditulis
untuk pesta penyair tiap senjahari

Pamulang, Senin 28 Juni 2021
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PANTAI KUTA 
Lasman Simanjuntak
1//
di atas mata yang asing dan telanjang
kujemur sepiku
angan tinggal kumal
dalam perut laut
tak ada nyanyian ikan
ketika semua orang
berusaha untuk mendaki matahari

2//
setelah hari esok
aku bersekutu dengan peradabanmu
layar yang kehilangan ombak
dan laut itu (masih seperti dulu juga)
membisikkan satu suara
suara kering

3//
bila badai hanya melambangkan
simbolsimbol napsumu
keluh tanah Pulau Bali
atau abu kemenyan
terasa sampai juga
ke pembuluhpembuluh nadiku

Denpasar, 080/021



Selected of selected poems  |  113

(Yang) Lapuk di Sudut Ladang
Desire Whine Arsy
Seumpama sebatang pohon
engkaulah pohon tanpa bentuk
tanpa daun, tanpa dahan, tanpa ranting
merintih sedih di ujung kebun tua
tak bertuan
Seumpama setangkai bunga
engkaulah bunga bangkai
tak mewangi
sebatas berkembang
tanpa dikenang
Seumpama buah-buahan
engkaulah buah simalakama
terbuang dari rumpun hijau
terlilit kelakar akar-akar mati
Hanya batang tak berbentuk
sorak-sorai burung menertawaimu
terbang di atasmu dan menumpuk kotorannya pada tubuhmu

Tuban, 13 November 2019
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NYANYIAN ANAK PETANI
Desire Whine Arsy

bulan pucat
di atas ladang kehidupan
anakanak petani berdendang riang
kapan hujan datang?
benih ditebarkan
uang sekolah belum terbayarkan
masa depan suram kerontang
wahai, Tuan!
harga pupuk mengapa meroket
herbisida bibit hibrida
kami tak sanggup membelinya
leher kami tercekat
sertifikat�tanah�masuk�bankbank
gambaran tanah kelahiran
gali lubang tutup lubang
manusiamanusia pekerja keras
korban kepincangan kebijakan
Tuanku nomor satu!
tak Kau dengar jeritan petani merintih 
hutang bertindih-tindih

Kicau Pagi, 25 September 2020
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Lelaki dan Keretanya 
RIP Nurel Javissyarqi 
Desire Whine Arsy

Seorang lelaki menemukan kereta
di samping pagar rumahnya
yang penuh serak puisi
di jantungnya
masih pagi
namun kereta itu
sebuah perjanjian suci
ia bercerita tentang kupu-kupu
bersayap kuning
juga bidadari yang hendak
menjemputnya kemarin
rupanya semua serba tiada rencana
kereta itu telah membawanya
ke negeri yang jauh
tinggalkan puisi-puisi
di teras rumahnya yang penuh
bunga-bunga sastra

Tuban, 7 September 2021
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BATAS KOTA
Desire Whine Arsy
aku telah sampai di batas kotamu yang berpagar gedung pencakar 
langit
tak kumengerti, aku sesak dengan irama bising, asap knalpot dan 
sungai-sungai hitam
aku hanya tertarik dari gambar kotamu yang rupawan dan rimbun 
kebudayaan
ah, mungkin waktu telah mengubah kotamu menjadi sepanas ini 
sebising ini
aku kembali pulang ke sudut terpencil sebuah hutan yang hampir 
punah dan ladang kerontang
tak perlu khawatir, aku tetap memantau dari jauh kotamu 
kuharap kotamu baik-baik saja
kelak aku akan datang lagi bila 
kotamu tumbuh musim semi 
akan aku bawa bekal 
buah-buahan dan sayuran
mungkin nanti akan banyak yang
buta nutrisi, lebih memilih makanan cepat saji
aku sudah tahu dari dulu, teknologi memiliki banyak sisi terang dan 
gelap
namun kuharap jangan bawa gergaji ke hutan
ada paru-paru yang perlu dijaga
biar dunia tak kehabisan oksigen 
lihat waktunya masih berputar
kita tak tahu kapan akan berhenti lajunya
yang berdetak di jantung kita
kutunggu kotamu bening kembali

Tuban, 3 September 2021
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PADA SEBUAH DUSUN
Desire Whine Arsy

Semua berjalan apa adanya
pada sebuah dusun
di setiap tepi adalah ladang keramat
yang dijaga setengah mati
Di musim-musim yang berlalu
semua selalu menyuguhkan
kerja keras, pengabdian
demi hidup dan hari esok
ini tanah rakyat, bukan?
bukan milik Belanda
juga bukan milik mereka
yang kini menduduki kursikursi
Biar saja tak terlihat di peta dunia
sekumpulan manusia dianggap bebal
karena tak menyentuh bangku sekolah
kolot, ada yang bilang begitu dan mereka hanya menyahut:
“Buat apa sekolah, buang-buang uang saja!”
“Dulu sekolah ditertawakan, namun lihat hari ini dan seterusnya, 
kalian harus bekerja keras untuk membayar biaya sekolah anak cucu 
nanti.”
Diantara mereka ada yang tertarik dengan ucapan itu, sebagiannya 
berpaling dan membuang muka. Seperti dulu juga--sekolah itu tidak 
penting--kata mereka.
Pendidikan! Ah! Aku tak yakin segerombol manusia ini akan mampu 
bersaing di dunia yang disebut pendidikan. Jika mereka hanya 
punya kejujuran, dengan apa nantinya mereka bersaing dengan para 
pecundang negara. Semua serba uang, pangkat dan derajat. Aku jadi 
ingat kata kolusi dan nepotisme, meski aku tak tahu apa artinya.
Ah dunia! Semakin aku berpikir di sudut dusunku, hati semakin 
meriang. Apa yang salah dengan hidup kaum petani. Mereka damai 
apa adanya. Apakah dengan menyandang sarjana, itu satu-satunya 
cara untuk duduk-duduk manja, seperti diriku ini---yang tak pernah 
menyentuh cangkul--hanya nggombal sepanjang pagi.

Tuban, 25 Agustus 2021
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BAH
Ence Sumirat
ingat Nuh
saat banjir kata
menggenangi semesta
sebuah perahu
rindu dari dosa
melaju menuju surga

2021
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GHAZAL RABIUL AWAL
Ikhsan Risfandi Setry Iminy
Aku kenang hari mangkatmu ya Abul Qassim, di tengah Rabiul Awal
lewat sedikit racun, diam menahun & mematikan semenjak awal
muasal kau gigit paha domba berbumbu muslihat—kesumat Zainab
perempuan Nadhir yang ditinggal tiga lelaki pada ghazwah Khaibar
tetapi kau tak lantas tewas ya rasul, sebab bahu & lengan serempak 
memberitahu perihal tuba yang sembunyi menyerupai madu surgawi
duka tak pernah abadi, seperti usia Adam yang nyaris satu abad
atau pinta Musa agar tiada sebelum pengikutnya tiba di Palestina
atau dingin tubuh Ibrahim yang tak bisa dilalap api kebencian raja 
pagan yang pindah pada tajam mata tombak yang hunjam lambung 
pria
yang diserupakan Isa. Aku tak ingat mutlak hari lahirmu ya pemberi 
syafaat tetapi pasti, aku ikuti jalan wasiat sesudah kau wafat di tengah 
Rabiul Awal.

2021
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MOI INDIE 
Ikhsan Risfandi Setry Iminy
aku ingin bikin puisi lain
katakanlah berjudul lirisme mata ketiga yang nyaris buta
di dalamnya ada frasa—tuan bicara 
pada kita perihal hidup setengah untung, setengah buntung
sebegitu aji mumpungnya kita—memaknai punk
setidaknya kau punya cukup waktu
untuk sekadar mendengar sajak agak afrodisiak
yang akan kubuat selepas makan malam dengan
menu seporsi besar ayam bekakak saus tempoyak
& semangkuk mun tahu—pasti enak!
tapi terkadang, kita sengaja menjadikan sesi kencan
seolah-olah bukan hanya permainan pikiran belaka
ketika sajian kudapan nyaris habis tersantap
kita sepakat aku bakal tanggung jawab bila kau telat 
tiga bulan akibat karet pengaman kau buang ke dalam keranjang
pakaian—maka jadilah dia: si calon orang tersayang.

2021
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OI OI OI OI OI
Ikhsan Risfandi Setry Iminy
Namanya Beno, rumah di Merdeka
sepindah dari istana malah disuntik racun kuda
Namanya Bento, rumah di Cendana
tiga dekade naik tahta konon karena mirah delima
Namanya Benur, rumah di Ciganjur
telanjur mundur lantaran banyak orang dekat kelewat ngawur
Namanya Beye, rumah di Cikeas
lima kali rilis album pop cadas bikin kuping mantan majikan memerah 
panas
Namanya Bewi, rumah di istana boneka
mau minta tiga masa niscaya diiyakan ibu ketua
Namaku Racil, rumah nihil, tanah pun muskil
ibarat kerikil, tidur selalu tersingkir sebab jalan buat 
para punkbesar wajib steril.

2021
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P51K04N4L154 C(e)UMMINGS(kinan)
Ikhsan Risfandi Setry Iminy
Apa yangkau tert
awakan?
aku menert
awakan Berapakali 
sajak ini
bakaltak terb
aca. Berapabanyak mu
sim penghujan
bakalmerendam 
puncak Salak
(sampa(H)igunung) ter/kutuk :itu 
ber/batuk
(sampa(H)ikuncen) & penyair 
tua;
angslup ke tan
ah & menjaj
ah
tan
ah mer
ah bas
ah temp
at mere
ka nyenyak re
hat.
apa yang(tengah)kau tert
awakan?
aku tert
awa bah
wa puisi ini bi(sa bi)kin e/dan di ri
kau 
—& “̶k̶a̶u̶m̶e̶m̶b̶a̶w̶a̶c̶in̶̶t̶a̶k̶u̶(̶k̶a̶u̶ ̶m̶e̶m̶b̶a̶w̶a̶n̶y̶a̶ ̶d̶i ̶̶c̶in̶̶t̶a̶k̶a̶u̶)̶”̶

2021
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Tryptich September  
dalam kaliber 5,56 milimeter
Ikhsan Risfandi Setry Iminy
1.
Malam itu, rembes darah jenderal tak ayal memerah kental,
langit gelap mendadap kerlap, sebab 
titah paman budiman harus dilaksanakan secara
seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya.

2.
Secara kasatmata, operasi senyap mantap membekap ibukota.
tanda tanya besar menyasar hanya pada kawan yang gusar
siapa gerangan di balik ini semua? konon katanya, 
kudeta berasal dari guna-guna istri muda.

3.
Hasut tentara ialah lecut paripurna
agar kembang desa, tokoh pemuda juga sebagian ulama
berbondong-bondong memberondong buruh dan petani renta
lewat curiga serta dera jeruji penjara;
mereka mati sia-sia tanpa peradilan dan pengacara,
digiring hingga tepi pantai Baluk Rening, Jembrana
ditembak dari belakang kemudian 
menjadi puluh ribuan mayat tanpa nama.

2021
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DEMAK - BINTORO
Suhendi RI
di hutan mangrove, aku
merindukan matahari terbenam
dalam birunya matamu
aroma bakau dari bibir pantai
meninggalkan jejak di tubuhku
‘pabila cinta adalah rasa
yang terucap pada setiap 
desah dan cuaca
maka sampaikan getar bahasa kalbu
saat menziarahi makam Sunan Kalijaga
di Bendung Wilalung, aku
memuisikan sejarah yang tertulis
dalam dada bumi
Demak - Bintoro
aku mencintaimu sejak mata kaki
membaca langit dengan larik jiwa

Banjarnegara, 15 Oktober 2021
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NGETHRASH DULU BIAR PUISI LEBIH 
PROGRESIF
Suhendi RI
kalau citra sudah mati
tak harus gantung pena
di langit kembar
tak pula ucapkan
selamat tinggal pada
ilham dalam kesunyian
mengapa meratap segala
putar kaset betrayer
trhrasline, sucker head
rotor, tremor, sepultura
mari ngethrash dulu
biar puisi lebih progresif
saat notasi emosi
memacu distorsi jiwa
genggam kembali pena
liarkan rasa
ikuti kegilaan nada
temui batin pilu
headbang di rimba mosphit
biar resah bersepai
hayati irama suara
seperti orang kesurupan
lirik-lirik cepat
jadi larik-larik sehat
setelah bromo memuntahkan
lava imaji ke bait terpadat
bromocorah, bankeray
memaknai luapan puisi
yang nyaris mati suri

Banjarnegara, 26 Agustus 2021
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PAHLAWANKU
Suhendi RI
tinggal di rumah 
buatku rindu pada
pahlawan kesayangan
hari minggu
tak seceria dulu
dragon ball
satria baja hitam
di mana inspectur?
haruskah aku tanya
peta milik dora
atau meminta doraemon
keluarkan pintu ke mana saja
tuk berjumpa para pahlawanku
tapi covid 19
mengisolasi saint seiya
aku tak dapat melewati
penjaga berjubah emas
andai tinggal di rumah
ada woody woodpecker
felix the cat, snoopy
rindu pada pahlawanku
terhibur tingkah kocak mereka
saat ini sosial media
berita televisi
seolah menjadi teror
melihat dan mendengarnya
bikin ngeri, resah jiwa
kapan akan berakhir?
haruskah aku cari
pedang matahari kotaro minami
atau mempelajari genkidama sun goku?
agar pandemi segera sirna

Banjarnegara, 9 Agustus 2021
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PEREMPUANKU
Suhendi RI
tubuhmu
rumah para petualang
warna cat natural
desain interior 
mengingatkanku
pada arsitektur multitalenta
dalam ruang kepala
di sebelah rak buku
berputar piringan hitam
lirik lagu itu
bunyi nada-nadanya
masih kuhafal sepanjang usia
di dadamu
pintu dan jendela
menyimak percakapan
dari balik kamar sunyi
o perempuanku
kapan teh paling nikmat
tersaji di meja pagi
aku rindu
tangan yang piawai 
mengaduk lelah
dalam gelas asmara
duhai perempuanku
lampu-lampu dimatikan
senyum di bibir menyala
lalu kita pun
bertukar kisah berbagi kasih
hingga waktu lelap
dibuai nyanyian malam
perempuanku
tempat sangat nyaman
bagi jiwa yang sansai
di teduh matamu

Cikarang, 27 Maret 2021
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GENKIDAMA
Suhendi RI
setelah Freiza, Kid Buu
Super Android 13, Turles, Omega Shenron
dikalahkan Sun Goku
Covid 19 menjadi momok
di bumi manusia
kamehame dikeluarkan
tidak dapat membunuhnya
hingga genkidama sekalipun
tidak sanggup melenyapkannya
mungkinkah dengan tujuh bola naga
Sun Goku dapat mengusir covid 19
dan menghidupkan kembali jiwa yang telah pergi

Kendaga, 22 Juli 2021
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Tengah Malam di Terminal Cikijing
Al Ansor Abdul Rahman
di bangku kosong ini
kedua bola mataku menyapu
setiap sudut
setiap orang 
yang berada di dalam terminal
malam ini, begitu sepi, sayang
engkau ke mana
engkau di mana
apakah kau pergi
menaiki bis-bis yang setiap menit 
keluar dari terminal
meninggalkan ‘ku sendirian di sini
malam ini, pikiranku jadi terbang
mencari dirimu 
terbang-terbang di atas terminal
seperti drone yang selalu kita mainkan
sewaktu dulu, sayang
apakah malam ini pikiranku akan jatuh
kemudian rusak
dan tak bisa diperbaiki
yang akhirnya dibuang ke tong sampah terminal
di terminal Cikijing ini
di kursi yang terbuat dari tembok
aku masih seperti patung
tak bisa berlari mengejar pikiran
yang sedang terbang-terbang
aku pun tak bisa menangkapnya kalau jatuh
dan tak bisa menjaganya dari rawan kehancuran

2021
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Malam di Depan Pasar
Al Ansor Abdul Rahman
pernahkah kau melihat bulan 
yang berada di atas pasar
menerangi setiap inci 
celah-celah di setiap kios
apakah kau mengerti tentang 
semua kata-kata yang keluar 
dari mulutku ini walau semua itu
hanya adalah kata-kata sepele
tapi makna yang terkandung di dalamnya
sangat banyak sampai banyak hingga banyak
andaikan bulan itu tak ada 
mungkin para pedagang ini
tak bisa melihat karena tak ada 
yang menerangi di kala waktu meghitam 
mungkin bisa saja memakai patromak
yang dibeli dari tokotoko pinggir jalan
namun, semua itu hanya sementara
sangat dan sangat berbeda dengan
bulan yang menggantung di cakrawala
apakah kau pernah melihat semua itu
semua yang tadi aku katakan 
di depan pasar ini
malam ini, 
aku hanya bisa melihat bulan
tanpa dirimu, 
dingin, 
serasa hidup sendirian
sedangkan, kulihat para pedagang
sibuk sambil menggoyang-goyangkan daganganya
terutama si penjual martabak, gorengan 
yang harumnya menusuk hidung ini
malam ini, 
benar-benar malam sunyi
walaupun di depan pasar 
kendaraan bermesin sudah 
seperti setrikaan yang sedang dipakai
tapi, semua itu terasa biasa saja

2021
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Jakarta Dulu dan Jakarta Sekarang
Al Ansor Abdul Rahman
seusia 16 tahun yang masih polos
aku menginjakkan kaki di kota ini
orang-orang sering menyebutnya
kota metropolitan atau Jakarta
dengan niat yang begitu baik
mencari ilmu di salah satu perushaan
sewaktu, perjalanan itu juga 
banyak kisah yang terjadi di kota itu
antara lingkungan dan perusahaan 
sampai, sewaktu itu juga 
ada momen yang tak bisa dilupakan 
oleh aku yang bisa dibilang anak bawang
bahwa aku mendapatkan apresiasi dari atasan
kamu, salah satu yang bisa diandalkan, katanya
lalu si atasan memberikan sebuah dokumen
untuk dikerjakan sampai memberikan tip
sewaktu itu juga, hidup seperti di atas
sampai lupa akan segala hal
namun, mungkin karena itu 
lalu aku terlempar ke dalam jurang 
yang paling dalam; sakit
satiap malam, tak kuat rasanya menahan 
semua tangisan yang ingin dikeluarkan
yang akhirnya selalu bobol di pangkuan ibu
hingga membasahi baju yang dipakainya
aku sudah gagal, bu, kataku sambil menangis
hari ini, detik ini, menit ini, jam ini
aku kembali lagi ke kota ini 
sungguh sangat berbeda dengan yang dulu
sepi, sunyi, sampai aku kehilangan arah
di tempat ini semuanya kupertaruhkan 
demi bisa menaklukannya dengan telak
semua peralatan tempur pun kubawa 
semua mental pun ‘ku siapkan 
untuk bisa lagi mengukir sejarah yang indah
sejarah yang bisa membalikan waktu lagi

2021
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Jalan Halim Perdanakusuma (2014)
Al Ansor Abdul Rahman
lelaki itu terdiam di pinggir jalan
memandang burung-burung yang terbang
suara burung itu pun menerobos telinganya
bahkan sampai kedua tangan lelaki itu
mencoba untuk mengadang, menahan 
sekuat tenaga, tapi suara burung itu semakin
bergemuruh sampai orang-orang di sana pun 
berlari ke pinggir jalan untuk melihatnya
burung itu akhirnya benar-benar terbang
dengan besi-besi menempel di badannya
kendaraan-kendaraan sudah seperti ular
merayap sampai lelaki itu hanya
terpaku melihat warna-warni yang 
menempel di setiap bodi kendaraan
hingga kedua matanya tak bisa diam
lelaki itu terlihat ingin rasanya
melepaskan kedua bola matanya 
lalu melemparkan ke kaca-kaca kendaraan
yang menghalangi di saat mau menyebrang 
membeli sebungkus nasi yang beralas 
daun pisang dan berisi telor dadar 
sudah sekitar lima belas menit
lelaki itu menunggu jalanan lengang
namun, jalanan pun malah tambah ruwet
lelaki itu pun memutuskan untuk menerobos
kendaraan yang sudah seperti ular itu
sampai, kendaraan-kendaraan pun banyak
yang marah hingga tellinga lelaki itu
tak mampu untuk mendengarkan amukan 
suara kendaraan roda empat maupun dua
di jalan Halim Perdanakusuma Jakarta
lelaki itu malah seperti orang bingung
untuk membeli makanan pun sungguh 
harus bergelut dulu dengan ruwetnya jalanan
lelaki itu pun berteriak, aku harus bagaimana!!!
mata orang-orang langsung berjalan ke arahnya
sampai mata itu ada yang begitu tajam 
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hingga bisa saja kalau diteruskan berteriak
mata seorang sopir itu pun akan menancap
ke dalam lelaki itu karena sudah menghalanginya

2021
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Bermain Air
Al Ansor Abdul Rahman
Awan hitam tak kuat untuk menahan
beban. Air matanya pun turun.
Menetes ke pucuk kepala anak
anak kecil. Air itu turun lagi 
membasahi wajah para pemangku
jabatan. Sampai harus terpinggir 
ke bahu jalanan dan bersembunyi di
bawah halte yang atapnya sudah reyot.
Anak-anak menari tanpa beban
di jalanan. Air matanya tambah deras
turun membuat becek. Sampai roda kendaraan
malas untuk menerjangnya. Dingin.
Orang dewasa, hanya bisa meneropong 
lewat kertas koran anak-anak yang 
berjoget menerima air mata jatuh 
di pucuk kepalanya, sampai
mengalir ke ujung kaki. 
Angin kencang menghantam halte 
yang reyot. Atapnya terbang seperti burung
orang-orang yang bersembunyi tambah menjerit.
Tak kuat rasanya menahan air mata 
yang jatuh ke pucuk kepala-kepalanya.
Anak-anak itu malah bersorak-sorai
berlari ke hadapan halte dan bergoyang.
Kesal. Emosi. Marah. Orang dewasa memandang,
bola matanya sampai mau keluar. Anak-anak itu
berlari kocar-kacir. Mereka tahu, bola mata itu
imgin mengejarnya dan membabi-buta 
untuk menghabisinya sampai tak tersisa.

2021
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KISAH SAYAP KECILMU.
-- buat Jimi
Ahmad Wansa Al-Faiz
Sayap kecilmu mengepak
Dalam irama yang bluesy
katamu, ketika kau sedih
Dia datang padamu
Dengan seribu senyuman, membuat kau bernyanyi
Dan -- gitarmu berdering hangat
Mengenakan lagi sayap kecilmu
Menuju terbang di langit yang biru
Kau berjalan di dalam 
Awan putih meninggalkan jejak
Yang tersapu angin 
Sayap kecil sekali lagi
Mengepak, meninggalkan warna
Angin yang menghembus debu
Senyum yang membuat merah
Tampak di wajahmu
Menerpa detak jantungmu 
: di sebuah panggung
Yang terdengar manis
Oleh binatang cicus.
Sayap kecilmu,
Pun patah. Namun tetap terbang
Di atas udara. Di atas,
Awan.

BL, 2021.
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Penjara Purnama Kajeng Kliwon
Made Aripta Wibawa
belajar membunuh angin
dari ngilu yang paling garang
petang berpesta tentang remang
menunggu bulan kecubung menggantung
purnama berlibur Kajeng kliwon
konon para penggiat aksara hitam
sedang bermain dadu di tengah kuburan
di hari pujanya yang seksi
tak dibarengi pesta maksiat
delapan arah bergontai gontai
terawang pasukan kumal
menjadi saksi abadi peluruh mesiu 
ada rembug tatanan, bersilang rupa 
bergumal sastra-sastra kiri 
beterbangan menumpas pagi  
bertarung dengan lidah api 
bergulung menyeret musuh terpelajar 
berduyun duyun tanpa bersorak sepi 
Desti, teluh, tarangjana, sasab merana 
semua menyingkir tak lewat, pamit 
pesta kembang gamang 
mendulang kemenangan  
sampai  
merampas nyawa 
ini pertarungan kaum raksasa 
bertandang di keributan malam

____________
Catatan : Desti, teluh, tarangjana, sasab merana (nama2 ilmu hitam)
Kajeng Kliwon (tri wara bertemu panca wara)
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K L A R I F I K A S I
Made Aripta Wibawa

Aku harus bersabar menunggu, waktu engkau datang
dengan dandanan busana basah
membesuk kelas, karena engkau sedang bertarung dengan waktu
menyeberangkan ibumu yang tak berbekal surat jalan
menuntaskan rasa laparmu
Kau menjajakan sayur mayur, kacang-kacangan dan buah musiman
Aku harus menuduhmu, engkau berpakaian 
hanya dibalut dengan seperangkat jin yg lusuh dan robek,
menyaksikan tali celanamu kendor
Aku harus berteriak memimpin ajaran
Bahkan bila kuputuskan mengumbar marahku, 
rasa teduh tak ada
kau tak bakalan memahaminya di tengah
sebab itu ruang pribadi mengatur raga
terjaga dengan amat ketat,
tak ada pengamat yang tampak cakap
seujung bibirpun tak berbekas
Hatiku memang seperti gardu
tidak menggonggong atau menjilat 
bukan soal ramah tentang waktu
Aku hanya memulai tentang warna etika
Biar, sedarurat apapun 
jiwa tetap terawat dengan mumpuni
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UPACARA JIWA
Agoes Andika
Aksara di tubuhku bergerak liar
rumah ular yang terdiam
belum juga tersulut api upacara
hingga kini lelap tak berbisa 
tak hendak mengalirkan madu surga ke atasnya
membuka ubun ubun yang berkarat
juga dengan aksara serupa
nafas bumi menjulur langit
akan membuat matahari di tubuhku
malam bersinar ribuan penerang
segala mantra tertulis
diucap ribuan kali 
akan mengangkatnya naik
jadi tarian dengan tabuh arak
sabut kelapa yang berasap
suguhan buta para pemburu
mewujud mewujud mewujud

rumah tua, maret - agustus 2021
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UPACARA LAUT
Agoes Andika

Menangkar tarian ombak di langit mimpiku
semua tergerai bersamamu
menabuh angin sepanjang pesisir
dengan dayung berkipas
bercampur asin bau ikanikan
tak ada tertinggal mengayat laut
hyang baruna tersenyum
aku penari di atas perahu
membagi kayuh penabuh gelombang suara
diatasnya saksi langit makin ke atas
dibawah samudra begitu luas
upacara dimulai
sebelum terpasang semua sesajen
doa laut seisinya memberi kehidupan
siklus berputar dari air kembali mengair
tarian juga tak henti mengalir

runah tua, akhir juni 2021
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PURNAMA DI AKHIR BULAN
Agoes Andika
Kubaca tubuh
dengan segala bunga
akar api 
karmaku
menyulut dedaunan bertulis
juga langkah perlahan
tiap lawang
bisu di mulutku terkunci
entah dimana berawal
api ini akan tersulut
menunggang air suci
mengalir di tiap nadiku
membakar tubuh
memberi nafas
segala sudut rumah rahasia
jadi mataair jiwa
mengalir deras nantinya
purnama berapi penuh
melingkari bumi
menuju angkasa
bersinar di mataku
menembus kegelapan
dan nanti terlahir tangisan baru
mengikuti hukum keabadian

baleagung, 30 nop 2020
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DI SELAT LOMBOK  
MENUNGGU MATAHARI
Agoes Andika

Ada yang berbeda hari ini
berselancar diantara perahu nelayan
kapal memecah kesunyian pagi
begitu lama matahari terlahir
pesan ombak pada pelayaran terakhir
masih tertunda gelisah di pantai
sisa penyebrangan terdahulu
mengeras di benakku
di selat lombok menunggu matahari
ingin mendekap sinarnya
deretan garis perbukitan masih hitam
lampu kecil turut terpajang berkelip
di kejauhan mata menuju
dermaga lembar 
di selat lombok semua tertulis
sebelum menjadi puisi
alunan tak pernah sirna
berharap lebih awal
tubuh ini menjembatani dua pulau
tangan tetap terjulur
kaki ini melangkah perlahan

baleagung, pertengahan agustus 2021



 142  | POIESIS II

DR. DJERO SOEMEREP NURSALIM
Agoes Andika

Katalah mengalir di tiap perbincangan kita
basah oleh mimpi yang tak pernah terjadi
seperti tidur kita yang terjaga
oleh hujan panjang membumi
karna kutukan dewa
masing masing rupa menyeramkan
aku ingin menoreh belati pada tiap kalimat
sebab kata tercecer di jalanan
menutup sungai dan mata kita
pada keabadian puisi
kepolosan tanganmu merobek kertas
yang berisi mimpi juga kataku
deras diingatan musim
saatnya bergegas menggelar sajadah
memutar tasbih membuat lingkaran
di panggung kita masingmasing

rumah tua, jan-agustus 2021
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Meletupkan Masa Muda
Rai Sri Artini
Aku
Telah menyimpan masai rambutku
Untuk bibirmu yang sendu
Telah pula kurawat lekuk tubuhku
Yang samar oleh luka
Untuk kau elus urai menjadi sajak panjang
Di lembab ranjang
Lalu kau lafalkan mantra hatimu
Ke telingaku
Syahdu
Meresap ke pori- pori
Seperti embun yang gegas membasah di dedaunan
Kita menikmati cahaya dari langit
Sekaligus merayakan bayang malam
Penuh larik piatu 
Tiap kali kita merayakan pergerakan musimmusim
Mimpi dan igau sama gelap dan indahnya
Kita letakkan waktu sejenak
Memuja mimpi yang tergantung di awang
Membiarkan bibir merasakan nyala
Menghalau segala muram
Segala durja menjadi sayap pelangi
Lalu mengalir ke sepanjang pembuluh nadi
Sebagai getar yang dahsyat
Kita nyanyikan puisi dengan hikmat
Sambil bertanya tubuh puisi mana yang belum
Kau jelajahi
Belantara mana yang belum kau taklukkan
Kita letakkan detak jarum jam sejenak
Di dada, tempat kota kota bermekaran
Membilang mimpi semu
Sebab cumbu hanyalah bumbu
Di lipatan waktu yang absurd
Diam-diam kita meletupkan masa muda
Yang telah pergi jauh

2021
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Jalan Melasti Kuta
Rai Sri Artini
Tak ada lagi melasti di sini
Hanya senandung angin pantai
Jalan lengang hampa deru kendaraan
Bayang-bayangmu menyelinap
Menjajakan souvenir
Kaki kecil wajah basah penuh peluh
Berjalan mendatangi mobil-mobil 
Tak ada melasti di Jalan Melasti
Pandemi mengusirnya 
Menghentikan jejakmu
Kini tinggal
Sajak kosong berdiam seperti lolongan serigala
Mencakar dada yang degup
Rintih perut yang cemas
dan doadoa Penuh kepasrahan
Dan kaki yang harus melangkah memperjuangkan hidup
Tak ada melasti di Jalan Melasti
Hanya tubuh jalan tanpa ruh
Menyusuri waktu tanpa tepi

September 2021
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Memasak
Rai Sri Artini

Sebelum memasak cucilah tubuhmu terlebih dahulu
Harumkan hatimu dengan doa-doa 
Tariklah nafas panjang 
Untuk memulai perjalanan
Lalu siapkan catatan resep yang kau simpan di saku
Bahan-bahan dan peralatan
Mereka akan segera menjelma kereta
Mengantarmu pada lenguh
Pada peluh, setangkup gelap
Seberkas terang, lega
Riuh dan gairah
Lara bara bergerak menuju lembah daya cipta
Bumbu-bumbu diracik perlahan
Bahan-bahan dicuci dan dipotong
Hatimu mengembara pada belantara yang kaya
Langit-bumi, air-tanah, senyum-sedih
Berkelindan 
Riuh kompor, uap panas memberi tanda baca
Sekaligus tanda jeda
Pada persimpangan yang membingungkan
Kau bercinta dalam cinta yang ranum
Penuh aroma rerempah
Cinta mengalir tanpa syarat
Tanpa jeda
Tanpa tanda seru
Kau hidangkan masakan kaya rasa
Di dalamnya kota-kota gemerlapan
Namun hikmat menulis diri
Kini kau tahu cara bergembira
Dan cara telanjang dengan lebih baik

Agustus 2021
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SETANGKAI SAJAK UNTUK DIRI SENDIRI
Azain Ni’am
Jangan sampai engkau terpejam, o, kekasih
malam masih panjang sebab sedih menyisih
Biarkan matamu tetap terbuka seperti cermin
tempat aku melihat semua angan dan ingin
Dan biarkan aku menyentuhmu sebagai cumbu
agar seluruh gairah tumbuh di tubuh sepimu
Menggeliatlah cepat di pusat tubuhku, aku
api yang tak mungkin membiarkanmu beku
Dingin atau angin mungkin akan segera tiba
maka bersitahanlah serupa burung di udara
Di sampingmu, aku merasa hidup mengalun
seperti berlangsungnya perayaan ulang tahun
Menyanyilah dan menarilah biar sejenak
kau seka segala kecamuk dalam benak
Segala yang bernama duka cuma sebuah lagu
yang berputar dan berakhir di pengatur waktu
Dan mari kita tuang kembali ini anggur
agar hasrat makin hangat sebelum lebur
Sebelum matahari memasuki ruang kita
lalu semua tinggal bayang di pelupuk mata

Brebes, 2021
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PENYAIR ANJING
I. Putu Sugih
telah lahir era penyair anjing
mengais remah remah sampah
diperbudak kekuasaan 
menipu demi suara
telah lahir zaman penyair anjing
mengancam teman diskusi
agar seperti dirinya
menjilati sisa ludah di batu

26092021
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MENYUCIKAN DOSA
Firman Wally
Di saat subuh baru saja terbangun
kumenyaksikan malaikat meracik amal
yang termuat di buku-buku dosa
pekerjaannya di saat usia umat 
segera menjemput kematian
Ketika tarkhim berkumandang
air mata tergenang di dalam botol sopi
seorang pemuda yang ditinggal mati
orang tuanya sejak usianya baru belajar berlari
Pemuda itu menangis sejadi-sejadinya
teringat dosa yang terus bertambah
usia hidupnya yang semakin berkurang
sementara untuk dia menghadap Tuhan
rasa malunya jauh lebih besar dibandingkan
keinginan untuk mensucikan dosa-dosa
sepanjang usia

Tahoku, 22 September 2021
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Eksodus Harga Bisa
Melody Rafasya
Puisi menggorok leher kodok
sehingga ular mati kelaparan
sampailah ia di pinggang
jadi pernak-pernik
juga obat tradisional
malangnya harga pasaran mati
di kapal
sampai pelabuhan
hanya dayung sampan

Subang, 17 09 21
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Sebelum Pergi Oktober
Melody Rafasya
Oktober mengiris bawang
Pisau kuning karat
Kayu telenan berjamur
Kesemuanya menangis
Di perempatan kematian
Para lelaki setengah badan
Dengan peci hitam
Wangi melati
Dia kunyah
Menjadi santapan empedu
Sajak-sajak bengis pun tertawa
Dengan menusuk
Tongkat brotowali ke ulu dada
Struk belanjaan swalayan
Tagihan jasa
Penerangan sampai buang hajat
Minimnya 2000 perak
Oktober mana yang hidup lama?
Setelah bunyi token henti
Jantungnya tak denyut lagi
Dan dari kejauhan
November membidik dengan pasti
Segala nota lengkap dengan tanda
Tangan para kuasa
Beringsut otak hari
Kusut kemelut saban kali
“Alamaaak, mampuslah awak!”

Subang, 15 10 21
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Tuan Di Sini ( Aku Hidup Abadi) 
Soetan Radjo Pamoentjak
Tuan, di beranda rumah gadang
Di atas anak jenjang
Menghadap ke halaman
Berpuding dan berbatu tapakan
Tergiang jelas di dalam gendang
Syairmu bak anak api
Membakar dingin memulun hari
Empat lima tulang
Di antara kerawang bekasi
Yang tidak bisa berteriak merdeka
Dan angkat senjata lagi
Tuan di beranda rumah gadang
Mata lurus memandang
Ke puncak merapi dan singgalang
Sudah biasa di alam ,katamu tuan
Gunung timbunan kabut
Tapi kabut tidak pernah meruntuhkan gunung
Entah kiamat telah datang
Lalu pasak pasak tercabut dan terbang
Di sini tuan
Di beranda dekat halaman
Biar kau telah dipeluk bumi
Aku hidup abadi
Semanggatmu tidak mengenal mati
Mengalir di nadi anak negeri

Bukittinggi.19 April 2017
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Nyanyian Ling pada Kucing Oren
Mohammad Iskandar
mpus
sinilah, mari mencicipi sebuah paha kecil dari ayam goreng
nikmati sebuah merdeka, hilangkan waswas karena
hidup bukan perkara makan segala
cukup satu
untuk memperpanjang nyawa
segera habiskan
lalu bergembiralah
dengan warna hari
mpus
si oren dalam kesenangan pikiran
lari dan senandungkan
karunia sehat dari Tuhan
pada tubuhmu yang lincah
terdapat cita dan cinta
cita meong
cinta ling
mpus
si oren teramat lucu
mari nikmati ikan asin
dalam kemarau yang bikin dingin;
fajar bediding
ndak usah mikir duka
hidupmu ceria
sudah jadi cerita
dalam catatan
napas ling
oh
mpus dan ling
kekerabatan dua imut

17 September 2021
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Tiga Isyarat Tanka
Mohammad Iskandar
(1)
mudik ke krasak
jejak cinta pertama
bapak dan emak
patahan oh kenangan
joglo sirna membayang

(2)
di latar sunyi
alunan dongeng nenek
semacam alarm
tidak berbuat nista
meski didera duka

(3)
akar jiwaku
dan riwayat leluhur
menghujam dasar
cahaya makin cemas
enam petang yang lepas

Krasak, 04 September 2021

  · 



 154  | POIESIS II

Stasiun Tua
Mohammad Iskandar

diamku seiring jejak bisu
tubuhmu di pusat bintoroku
rel kereta yang menahan laju gerbong
seperti hendak berkisah;
tahun-tahun demam
meriang peradaban
berada di hadapan
bintoroku makin riuh
berada di peta angkuh
remang terbata-bata
dalam linangku--
panas hujan 37 tahun
membikin nyeri tubuh tuamu
telah merasuk dalam jiwa
diammu seteguh batu
riwayatmu senyeri duka bangsa
tahun ke tahun
tidak henti!
dataran kota wali
tak lagi dijejaki laju sepur
menepi di riang kanakku
dan senyap ilusiku

Pusat Kota, April 2021
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Demam Kota
Mohammad Iskandar
mulanya kita
mengidolakan gedung-gedung
sebagai bagian kemajuan
lalu jalan-jalan mulus
lalu tempat berpesta malam
lampu-lampu berwarna
menyihir mata lugu
kini kota-kota gelap, sunyi dan rawan
terasa senyap, seperti kutukan
sebab pandemi;
menjadi duka negeri
kota pun menggigil
dihajar demam level tinggi
kalau kata jelata mah
panas dingin euy
tubuh kota oleng
harus ke klinik atau klenik nih?

Pandean, 04 Agustus 2021
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Drama Televisi
Mohammad Iskandar
di antara dengung frekuensi
aku berada di antaranya
menyiarkan dukacita
dengan sebaris katakata
yang lepas dari hati lara
banyak yang pergi
ketika dunia dirasuki pandemi
tak bisa dihitung dengan jari
sebab virus datang dengan perkasa nyeri
sementara di dalam tubuh televisi
warna-warni kebahagiaan
datang dari rahasia para pesohor negeri
yang dikepoin pewawancara
dengan basa-basi yang berbusa
naiknya harga sembako
pekerja migran yang disiksa
kelaparan ujung ke ujung
kasus korupsi yang menggila
pengangguran beratus persen
sekolah yang sepi
hukum tak seimbang
uh!!
hanya drama para pemandu gembira
bersaing dengan bualan para penjilat
yang mengatasnamakan sejahtera
untuk menipu mata jelata
oh!
sepi oh sepi
di mata hati
sepi oh sepi
di negara ini
luka jiwa
luka rasa
luka ditipu warna

Pandean, 06 Juli 2021
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AKU JANJI AKAN MENCERITAKAN INI 
SERUMIT MUNGKIN
Natan Barozi
Mungkin pohon jambu di depan rumahku tau betapa gelisahnya aku.
Ketika malam tiba,
aku keluar rumah,
duduk di teras, 
lalu masuk lagi
tiduran di dalam kamar, lalu keluar lagi,
untuk duduk lama memandangi kekosongan. 
Burung pipit yang dulu aku ajari terbang, kini ia tak pulang.
Waktu itu,
Musim hujan datang lebih awal di kampungku dengan angin yang 
begitu kencang.
Pohon jambuku sekuat dahannya menahan agar ranting tak patah,
agar daunnya tak lepas sehelaipun.
Tapi lepas juga daun-daun tua,
patah juga ranting panjangnya.
Sementara aku hanya duduk diam menyaksikan drama itu dari balik 
jendela. 
Hujan reda,
reda pula perlawan pohon jambuku.
Dia masih berdiri,
tapi tak tegap lagi.
Lebih menunduk,
karena meski menang melawan angin,
tapi tak semua daun dan rantingnya bisa ia pertahankan. 
Di antara ranting patah di bawah pohon jambu itu,
ada sesuatu yang akhirnya menggugahku untuk berdiri lalu segera 
menghampiri
; pipit kecil dengan sayap basah menggigil tak mampu menahan 
dingin.
Aku pungut dia,
aku dekap dengan tangkup tanganku, lalu 
aku bawa ke depan perapian.
Sebelumnya aku belum pernah memelihara burung, tapi aku pikir 
makanan pipit adalah biji-bijian.
Maka aku tumbuk beras,
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aku larutkan dengan air hangat lalu aku suapkan dengan lidi yang aku 
pipihkan.
Leganya aku,
karena ternyata dia mau,
atau memang dia sedang kelaparan sementara selain beras, tak ada 
lagi pilihan?
Setelah cukup memberinya makan,
aku mendekapnya duduk di depan perapian
sampai aku ketiduran.
Besok paginya,
aku terbangun pipit itu masih hinggap di tanganku.
Menggerak-gerakkan sayapnya,
sambil loncat dekat-dekat.
Ternyata terbangnya belum bisa sempurna.
Akhirnya aku pungut lagi ia dengan tangkup telapak tanganku
lalu kumasukkan ke jebakan tikus yang berbentuk kotak yang terbuat 
dari kawat.
“Sementara, kamu harus melupakan dulu kebebasanmu, “ gumamku.
Seperti itu aku merawatnya,
memberinya makan lagi dengan beras yang aku tumbuk seperti 
sebelumnya.
Setiap aku ada waktu,
minimal pagi dan sore hari,
pipit itu aku lepaskan di teras,
pohon jambu yang menang melawan angin itupun tau.
Pipit itu merentangkan sayapnya,
mengepak-ngepak,
lalu terbang pendek-pendek.
Kadang aku menangkapnya,
kuangkat dengan tanganku, lalu
ketika genggamanku kubuka,
pipit itu terbang bagai pesawat dan aku landasan pacunya.
‘Ya! Seperti itu!’ Batinku.
Ada rasa hangat di dada dan pipiku.
Mungkin terpengaruh semangat burung pipit itu.
Lalu di suatu sore hari,
seminggu setelah pipit kutemukan untuk pertama kali,
kulepas ia seperti biasanya.
Pohon jambu yang baru kusiram itu juga tau,
tak lama setelah jebakan tikus aku buka,
pipit terbang dengan cepat ke arah condongnya matahari.
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Terbang cepat, sangat cepat.
“Ya! Seperti itu!” Teriakku.
Ceria,
karena pikirku inilah saatnya pipit itu mampu menyambut 
kebebasannya.
Akhirnya pipit itu aku lihat hinggap di pohon mangga,
di tengah sawah sekitar dua ratus meter dari rumah.
Pas sekali,
gradasi kuning, orange, merah di langit berpadu dengan pohon 
mangga yang hanya tampak siluetnya,
;lukisan sempurna untuk merayakan kebebasan.
‘Ya, seperti itu,’ gumamku,
melemah.
Senyumku berangsur pudar.
Pohon jambu yang daunnya bergoyang pelan itupun tau,
atau malah mungkin ia sudah lebih dulu sadar.
Sejak pipit itu menjadikanku landasan pacu,
tidak cuma tanganku yang dicengkeramnya,
tapi juga hari-hariku.
Pipit itu sudah mulai menjadi kebiasaan,
rutinitas,
dan seiring pipit itu pergi,
ada hati yang turut serta ia bawa lari.
Kuhela nafas panjang,
kali ini takdir kembali menang.
Perbedaan akan selalu menemukan batas.
Tinggal menunggu waktu,
yang digenggamanmu juga pasti akan lepas.
Seperti pohon jambu yang dipatahkan rantingnya itu,
yang dirontokkan daun-daun tuanya itu,
meski ia masih hidup,
tapi ia tak lagi genap,
rasa kehilangan akan selalu hinggap.
“Ya! Seperti itu!”
‘Seperti itu...,’
gumamku.

Nat, 2021
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Ibu dan Bagian-bagian Rumah yang 
Membentuknya
Firman Fadilah
Ibuku dinding rumah yang membuka pintu, 
saat langit temaram dan awan piawai 
menguliti air mata. Wajahnya rimbun pohonan
yang berbunga, yang berbuah, dan waktu
mengubahnya menjadi dipan hangat dan jam dinding yang mahir 
menghitung usia rindu.
Ibuku tiang yang siap bagi segala kehancuran, bagi semua 
pengembara yang singgah di bahunya untuk dibisikkan nasihat 
tatkala pengalaman-pengalaman hanya mengajarkan tentang sedih. 
Ia memakai baju yang atap menepis tempias jarum hujan dan badai 
yang menampar-nampar.
Ibuku selimut yang mendekapkasihi mimpi, sementara aku berbagi 
gigil dari uap kopi 
yang disuguhkannya. Ia nyala lampu terang bintang-bintang, 
sementara aku anai-anai 
yang terkepung cahayanya, yang patah sayap-sayapnya.
Ibuku meja tamu, sementara aku di atasnya adalah gelas kaca dan ibu 
mengisinya 
dengan cinta. 

2021
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CINTA DUNIA MAYA
Firman Fadilah
Aku ingin jadi layar ponsel yang 
kautatap saat ini, suaraku dering 
telepon dan pesan singkat bonus kuota 
yang tak mungkin kauabaikan. Lalu, 
tubuhku Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan YouTube yang 
kausentuh 
ketika kaumerasa bosan menjalani hidup 
yang bangsat dan kaumenjadikanku 
alasan untuk tersenyum. 
Tapi, kau adalah tiang satelit tinggi, 
di luar jangkauan layarku tak punya 
jaringan, sungguh sial, aku hanya repih 
ruang kosong dalam maya duniamu. 

2021



 162  | POIESIS II

Aku Adalah Kesatria
Candil Jubra
Aku adalah kesatria
Bukan dari Madangkara
Pun jua Kuntala
Bukan keturunan Brama Kumbara
Aku adalah kesatria
Bukan kerabat Arya Dwipangga
Pun jua jiran tetangganya
Aku adalah kesatria
Tak semasa bersama
Angling Darma
Suliwa
Pun Sembara
Aku adalah kesatria
Tak suka drama Korea
Ditemani minuman soda
Nonton pakai kuota
Cintailah produk Indonesia
Aku adalah kesatria
Aku sedang menulis apa

Mdn, 1721
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Besar
Eb Khuzaima
Demi menjadi besar ia
melangkah dengan perut lapar
mencari hal yang bisa dimakan
Berlindung di bawah kuasa daun-daun
mencari seseorang untuk membangun
benteng terkuat
yang pernah ada
Menampilkan diri agar tidak dipandang sendiri
dan mengembang bagai teratai di air keruh sekalipun
Menanam akarnya pada beton, kayu
akasia juga
serat-serat jerami tua
Demi menjadi besar ia
berpikir dan berkabar
mencipta yang tak mungkin ada
mencoba menolong segalanya
Dan kini ia telah menjadi besar
sebesar hutan jiwa
dan perpustakaan dunia
Sebesar kinerja
Sebesar malapetaka

Eb, 2021
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Jangan Salahkan
Eb Khuzaima
Batu-batu jurang
burung yang mencintai cuaca cerah, bunga
yang tumbuh seperti
usia yang kerap dipersalahkan, sepakat melarang:
Jangan pernah salahkan waktu
yang memperkosa masa remaja
menitipkan anak pikiran
memberi lidah pada hidup
mencecap segalanya kecuali kematian
jangan pernah salahkan waktu
yang membuatmu membandingkan
hidupmu yang sekarang
dengan masa kanak-kanak 
yang dijaga dewa-dewa yang baik
Ikan-ikan laut merpati sebebas wabah
kota tempat meraup keuntungan
sepakat melarang:
jangan salahkan hidup
yang mengirimmu pada gunung berkabut
yang memberimu batu bulat besar
yang memberimu aroma khas
sehingga setiap orang lewat mengenalimu
sebagai ciptaan yang selalu kebingungan
Capung yang terjebak
bambu yang menimpa atap rumah
udara yang menahan amarah
sepakat melarang:
Jangan salahkan hujan
yang menghanyutkan pertanyaan
yang mengobati bumi berkudis
hujan yang selalu kaunanti
saat kau kelelahan
saat kau kewalahan. Hujan yang menendang kepalamu
ketika tiba waktunya perpisahan
hujan yang tampak seperti
lengan yang panjang
yang sangat panjang... sepanjang kesabaran

Eb, 2021
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KATASTROFI
Hanik Kasmery
Semenjak langit menggugurkan debu debu klandestin,
Di balik kaca kehidupan
Kulihat tetes-tetes sepi bertebaran.
Bukan sepi yang damai
Melainkan ketakutan yang kian membelai
Masih pada kaca yang sama
Burung-burung melambai di udara pun berhenti
Mendekati debu yang mengekspansi
Entah apa yang dipikirkan?
Burung-burung itu pulang dengan setumpuk naskah debu sebagai 
bahasan.
Bersamaan kabar debu yang terus digemakan
Keranda beroda saling bersiulan membawa pesan kepergian
Dan angka-angka sialan tak luput menyemat di setiap edaran
Membunuh jiwa-jiwa lumpuh beraga pesakitan
......perlahan.
Beruntung, pernah kuabadikan senyum terakhir sekitar
Sebelum jejak-jejak kematian menghiasi tanah yang dulu berkelakar
Bukti merah kuning hijau adalah warna pelangi
Bukan peta daerah beresiko tinggi.
Hari ini,
Setiap kita yang bernapas adalah penyintas
Generasi anomali pasca katastrofi

Borneo, 26 Juli 2021
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APA KABAR JAKARTA HARI INI?
Andri Pituin Cianjur
jalan raya macet parsial
dijejali elf putih bersupir metal
mengantar papan baring beroda sengal
sirine tiap decit mengisi paduan suara
aspal bau hangit,)* ban terbakar cemas
CO2 mulek ditelan sendiri dalam jirah gerah
matahari tak pernah alpa bergonta-ganti
sementara biduan cafe terlanjur libur
buku lagu dibiarkan bercampur debu
diserbu mulut toa yang berkabar
berlembar-lembar obituari
orang-orang tersesat jalan pulang
jatah numpang semakin lembur
udara melebur dikepung liur
corona ibarat ibu tiri ngidam gula jawa
tiap legit nyawa dibuat gurau sendawa
orang-orang sambat, kesasar 
rumah sakit disulap jadi pasar
bimsalabim mantra manjur
diam di tempat babak belur
ingin pulang ke tanah leluhur
ibarat kuda kayu terjebak papan catur
hompimpah alaihum nujum
nasib terpapah ke liang jarum
hompimpah alaihum gambreng
mak ijah pakai baju rombeng
urban dalam kemudi kapal oleng
laik lautan sarden dalam kaleng
simalakama o simalakama
pembatas miring berwarna kuning
seperti bendera digunting genting
o dukacita 
mengibarkan ibukota
o indonesia
inikah lukisan jakarta?
angin utara 
tak setenang pantainya.

Cianjur, APiC. 30-07-2021.
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M O N J A R A I
Andri Pituin Cianjur
Aku selalu ingin menulis puisi.
Di pojok wastafel, sekeranjang
Lemon menonton, selepas dicuci.
Bulir air telanjang, memanggil-gigil, serupa wirang yang miris dan tiris,
lalu pecah menetaskan suci,
menuju lelandai gravitasi.
Lidah pisau yang mandul, 
amat gatal dan majal,
meracau-igau, 
begitu kasmaran
mengiba digaruk risau,
dilunaskan punggung asahan.
Talenan masih posesif
menggantung di putik paku 
yang lentik menancapi 
dinding siku keramik.
Satu tangan menggapai.
Pipih dadanya yang repih, 
kini rebahan.
O Lemon,
bulat oval menonjol monoton.
Kuning malang, amat disayang.
Tubuhmu harus rela terbelah.
Meski kini begitu pasrah,
setiap irismu memelas remas, 
berharap lekas-gegas, diperas.
Saringan telah siap sedia,
ia selalu sadar membeda
mana ampas dan sarinya.
Botol-botol kosong menagih isi.
Label stiker siap menempel
serupa benalu yang menjelma
aksesoris, demi estetika
dan sebuah kejujuran.
Es batu masih saja angkuh,
rongkah-bongkahnya 
siap direngkuh--diganjar palu.
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Mutilasi relik-renikmu adalah piatu,
bagi selera sesiapa yang menentu.
Pepasir gula berharap cepat diseduh.
Betapa lekat, lengket, dan manja.
Rimpang jahe terkekeh hangat
mengasuh pedas,
lenjeran serai yang tegar 
begitu sabar, menumbuk waktu
hijau, menua kecoklatan. 
Mereka tenggelam
dalam cawan neraka 
yang kuciptakan.
Didih-membuih, 
menggelung kepung--
menggelepung 
di atas tungku
pada tiap detik 
pelanggan yang menunggu.
Orang-orang yang dahaga
menanti saat berbuka.
Napasnya serupa Hiliyin:
Wangi, haus yang membius
bagi embus kehidupan.
Larutan kalis 
berpeluk masyuk, 
hijau lapuk dikeruk 
kuning keemasan. 
Monjarai siap tersaji 
dalam kemasan.
Menjenguk haus magrib
terbayar kumandang
dan receh-receh 
yang berserakan.

Cianjur, APiC. 06 Mei 2021.

* Monjarai: Akronim nama minuman yang lahir dari iseng imajinasi.
(Lemon Jahe Serai)
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Tak Ada Puisi Di Kamar Rimbaud
: Verlaine
Andri Pituin Cianjur
yang kutemui hanyalah 
kesedihan sudut ruangan
foto Georges Izambard dalam pigura
tergantung miring didekati cicak
partitur musik yang belum selesai
tanpa syair, not balok tak bernada
coretan pensil dan tutup botol alkohol
arsiran siluet wajah Comunrad
lekat pekat di sebidang kertas
ditancap peniti di lekukan gorden
jendela kamar menuju pepohonan
siluet hitam dengan bibir girang
terpajang angin bergoyang
serupa pinggul dan buah zakar
tak ada puisi di kamar Rimbaud
aku tak menemukan kegaiban
transenden hanyalah “semusim
di neraka,” misalnya
atau Comunrad merah 
dengan tanduk baru tumbuh 
di kepalanya, menusuk anus
ada bau khas Absinth dekat meja
sisa, seperti baru saja 
seseorang meminumnya
entah siapa, meletakkan gelas
bekas bibir pecah, sidik jari
tak dikenal
menyengat 
bongkah Apsintus
terendam di cawan 
bertutup daun Philodendron
bagaimana surga dan dunia
dipersatukan
seperti pahit yang sengaja
dicampuradukan
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oh Pierre Ordinaire
dia ingin sembuh dari luka
ingatannya, radang, akut
aku mengerti
tak akan kutemukan
hal baru di kamar ini
aku ke luar dari pintu sedih itu
mencari-cari puisi yang tak terlihat
dari jangkauan, tetap tak ada
bosan mataku berlarian
mencari yang kukira ada
huruf-huruf seolah
memiliki ilmu kanuragan
hilang dari pantauan
tak sabar, menata kaki
beranjak pergi
menuju kemungkinan 
kebahagiaan atau puisi
bisa ditemui
kujumpai sebuah penginapan
juga berwarna sedih
kupesan sebuah kamar
barangkali ada sudut
untuk menempatkan kegilaan
sebab cukup lelah
berprasangka waras
rebah, ranjang dan linen
bantal-guling serupa tubuh
ada wajah kekasih
bukan berasal dari dunia puisi
kudekati, berharap bukan mimpi
belum usai, pergi
terdengar di sebelah
seorang perempuan mati
bunuh diri, cuma hantu dan ilusi
tak ada puisi Rimbaud 
di kamar ini
aku berlari, setengah mencari
keluar tubuh menuju imanen
tak ada kewajaran di sini
duka hanya sisa
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di balik punggung
kurenungi sebuah kematian
untuk sekedar tenangkan diri
dari ruh yang cemas 
menatapi kepergian
bekas memori 
tinggal hidung
indera ciumku dikepung
ruap kopi Harar dari kejauhan
berembus rambati udara
membentangkan 
Somalia

Tangerang, APiC. 03-03-2021
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TENTANG PEKERJAAN RUMAH
: selepas kembali ke cianjur
Andri Pituin Cianjur
kini di desaku sendiri
aku telah bosan jadi ikan
kembali jadi manusia
adalah pilihan
aku iri pada gembala
yang mengasuh domba
sesekali 
menangkar rusa rindu yang berlari
melewati pagar-pagar berduri
aku ingin lekas berlari
bergegas basuhi muka
lalu lunas memeluk dada 
yang kembang-kempis itu: ibu
di balik dermaganya yang gangga
kini mulai lesu, peot, petang kerontang
serupa telaga dilanda kemarau panjang
aku iba tak berguna
meski begitu
tetap kurasakan aliran sungai
berdesir, berlinang genang
yang asing dari pandangan
sedikit bising dari kesunyian
oh inilah desa
di sini mimpi bermula
mungkin di sini pula
kelak nisanku bermuara
lewat tanah dan akarnya
ia memberi daging
lewat air dan apinya
ia merebus gita cita
tentu
waktu terus beranjak
dan aku merangkak 
kembali bayi 
menanam jejak
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kembali detak menanak isak
di antara bentangan doa
tubuhku sempat pikun terpenjara
garis-garis pembatas kota
demi penghidupan
kulanggar papan-papan
bidak catur: putih dan hitam
skak mat hingga tumbang khatam
kutuliskan huruf-huruf harapan
amplop-amplop surat lamaran
yang diganti alamat dan tujuan
tak jua ‘nyangkut di sebuah sandungan
kemeja kumal perisai kaos dalam
diguyur dan dijemur seharian
sepatu yang lecek dijilati debu
diseduh lunau dan air genangan
menganga luka, sobek pelatuknya
isyarat kelaparan arah
ke mana hendak melangkah
jika musim terlalu cepat berubah-ubah
hujan, keringat, matahari, air mata
mengering terangin-angin sendiri
ooo begitu panjangnya
terowongan lowongan kerja 
seperti lori tambang batubara
diliput lumbung jerami 
menuju lubang jarum
dan aku harus mencari ujung
mungkin di sana 
ada setitik cahaya bernaung
aku seperti kelelawar liar
bahkan pada dhuha, 
pada dzuhur dan ashar
aku masih gigih mengincar
hingga petang melambaikan senja
kembali menuju malam berputar-putar
otakku terjungkir
menggantung harap di setiap ratap
seperti menghitung bulu hyena; kucing
yang terus berlari, tetapi terus memangsa lengahku setiap hari
o padahal
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tak cuma gaji dan sesuap nasi
yang kucari
lambung-lambung di rumah
tentu harus tetap terisi
mereka berdentang nyaring
kosong melagukan keroncong
gesang menyanyi solo yang sedih
sementara irigasi mulai mengering
disisakan plastik-plastik mampet
bekas sampo dan bungkus deterjen
aroma lunau dan bau comberan
ikan-ikan tawar menggelepar
tapi ciut, takut kembali ke laut
hanya menunggu pancing nyangkut 
ke mulut
sebagai resiko pengganjal perut
o desa
jangankan susu, popok dan vitamin
rasa iba pun sudah tak sanggup kubeli
di sini
dan aku kini masih tetap menekuni
galengan ikhtiar menuju sepetak rezeki
sawah-sawah telah remuk
tak berbentuk lagi

Cianjur, APiC. 29-07-2021.
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MENUNGGU KEKASIH GODOT
Andri Pituin Cianjur
Tuan Godot yang autis 
menunggumu serupa 
menunggu keadilan 
yang tak pernah datang.
Misalkan Libra adalah kekasihmu
ia hanyalah patung bugil
dengan mata tertutup 
kain hitam keadaan:
Menimbang-timbang
wajah pantomim 
bernama jeda 
yang tunggu
terlampau dungu.
Sementara waktu menjelma gembala
seperti Estragon yang sabar
membebaskan kakinya 
dari sepasang pengap 
sepatu boot gusar
ke dunia liar.
Berjalan dan berjalan
padang kematian di depan, tergambar
luas menampar.
Bahkan bukan itu yang ditunggu,
ia tetap tegar menunggu kekasihmu.
Meski dari lubang sepatu
hanya menyisakan hamparan bau.
Vladimir sang pemikir
menemukan burung terlempit
di balik topinya yang murung
-- sebuah lipatan kecil ingin lepas
menghirup udara bebas
Sebentuk origami
semacam surat singkat
yang ditulis tanpa alamat
huruf-huruf tercekat kilat
dalam obsesi nina bobo
teramat panjang, cukup bosan.
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Di bawah pohon, di atas guguran daun
dengan rantai melilit leher serta
tumpukan kopor menggelayut sikut
beban bermuatan batu-batu harapan
kulihat Lucky tak kenal menyerah
atas kebodohan, mempertahankan
titel budak belian sepanjang zaman.
Baginya Pozzo adalah hukum rimba
yang luluh jika drama panggung
segera usai dan dimenangkan.
Sementara Beckett yang pendendam
tetap terdiam di sudut-sudut halaman
memainkan seluruh peran selama 4 bulan
mungkin hingga bulan-bulanan
ke depan.
Ah Godot, di manakah sebenarnya engkau?
Apalagi jika harus menunggu kekasihmu, 
barangkali untuk membayang wajah 
yang lugu itu adalah hal mustahil. 
Andai kau tak ingin menemuiku
aku ingin bermain serong 
sebab kuhadirkan mesum
pada tubuh muskil kekasihmu.
Aku selalu datang ke tempat hening ini
di mana suara gaibmu pernah menggema
serupa Sisifus yang terus 
mendaki bukit
lalu tergelinding terhimpit batu
ibarat Clowy: sirkus yang melucu.
Hampir di akhir babak yang belur.
Bocah kecil dengan bordir lapar
lewat membawa kabar ngawur.
“Esok kau akan datang.”
Dan itu bukanlah 
tamsil yang kutunggu.
Aku akan tetap sentimentil
menunggu absurd; kekasihmu datang.
meski bedil, menakwil perang.

Cianjur, APiC. 05-08-2021.
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Sayur Asem
Ria Mi
Semangkok sayur asam terhidang mengepul di ruang makan
Tampilan menggoda; potongan jagung manis tampak kuning 
menggoda gairah, di antara kacang merah, kacang panjang daun so 
membuat melongo
Meja makan bertaplak putih itu tampak ceria
Sambal terasi, aroma aduhai
Dipadu jeruk limau memukau hidung
Seiris tempe goreng masih hangat menunggu disentuh
Semua diam terpaku tanpa bunyi sendok
Seorang nenek tua menunggu cucu dan anak-anaknya hadir
Takbir kian menggema
Kerinduan kian menggelora
Malam kian larut
Yang ditunggu, tak ada tanda akan hadir
Sayur asam kian dingin, tempe goreng menggigil
Seperti rindu nenek
Dalam nada dering di layar kaca tertulis berita
“Nek mohon maaf tak bisa pulang PPKM, mobil kami putar balik”
Wajah nenek pucat, doa dipanjat dalam tumpukan rindu di ruang 
makan

Bukit Nuris, 2021
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Boneka-Boneka di Negeri Dongeng
Ria Mi
Boneka-boneka itu menjelma menjadi manusia besi
Otomatis
Bergerak 
Dengan baterai, listrik dan tenaga matahari
Melayani manusia-manusia
Melipat waktu sebagai robot kehidupan
Boneka-boneka itu dipaksa 
Melakukan apa saja yang raja boneka mau
Di negeri dongeng semua mudah didapat
Emas, bergunung-gunung
Minyak berbarel barel 
Hutan berhektar-hektar
Dengan tangan besinya yang kekar boneka raksasa menjadi singa-
singa yang lapar
Dan ingin mengenyangkan perutnya sendiri
Tibalah suatu hari boneka singa menjadi raksasa, memiliki banyak 
tangan yang menghancurkan negeri dongeng itu sendiri

Bukit Nuris, 2021
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Boneka Plastik Bermata Biru
Ria Mi

Boneka mungil nan antik
Terbuat dari plastik
Wajahnya tampak cantik
Berbaju perca kain batik
Kini kakinya tinggal satu
Dimakan usia dan waktu
Ke mana kakinya itu
Aku sudah lupa, kuletakkan di mana atau hilang
Yang kuingat hanya, bagaimana aku dapatkan boneka itu
Ibu, dengan penuh peluh
Membawa inginku tentang bonekaku
Dari kampung ke kampung
Ibu jajakan dagangan 
Dikumpulkan untung dalam kantung
Suatu hari 
Kita berdua ke toko boneka
Ibu menawar hingga berpindah-pindah 
Menyesuaikan inginku dan uang
Akhirnya boneka mungil ini yang bisa kupeluk
Di sudut kamar dengan lampu samar

Bukit Nuris, 2021
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Kisah Panji Asmara Bangun;  
dalam Topeng Malangan
Ria Mi
Penari topeng
Berwajah Raden Asmara Bangun
Gagah perkasa, melangkah penuh pasti di atas pentas
Penyamaran dua kekasih
Bertemu dalam dusun yang sunyi
Getar rindu menyusup di relung penari 
Menghipnotis penonton 
Membawa masa silam
Penari topeng
Seolah dua insan yang sedang merayang cinta bersatu dalam sigrak 
tari yang memukau
Tembang asmaradana membalur tari bersama Gending 
Linali Tan bisa lali
Suwe-suwe saya nglela
Katon wae dak solahe
Gembili gung woh ing tawang
Gedebungan rageng wang
Jenang sela Reva kayu
Mbalenjet nggoleki sira*
Dikdikding dikdikding dikdikding
Tarian topeng Panji Asmara Bangun dan Sekartaji kian romantis nan 
syahdu
Gending sigrak dalam tarian
Membawa suasana kian tertambat
Pada kisah penuh kesetiaan
Thokthingthing thokthingthing thokthingthing
Tangan Asmara Bangun membimbing Dewi Sekar Taji menuju tahta
Tari berakhir dengan Sorai penonton
Membuyarkan lamunanku yang panjang

Bukit Nuris, 2021
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Ruwat Murwakala
Ria Mi
Satu gentong air tujuh mata air; kembang setaman berbaur dalam 
mantra pembuang sial
Wangi dupa menguar ke seluruh ruang
Wayang gunungan ditancapkan 
Suasana begitu hening dan mistis
Gending-gending dan tembang tolak balak dikumandangkan
Sesaji ayam ingkung, bumbu kinang, nasi aneka rupa, polo Pendem, 
jenang sengkala 
Piranti ruwat
Gadis ontang-ating duduk bersimpuh
Tiga guyuran air kembang
Beserta mantra 
Lunturkan durja
Suluk Asmaul Husna 
Menutup ritual 
Gending saron memanjakan angan yang hening di malam ruwat
Kaki balak, Nini balak
Dari barat kembali ke barat
Dari timur kembali ke timur
Dari utara kembali ke utara
Dari selatan kembali ke selatan
Saudara empat penjuru penjaga diri
Lima pancer yang hati-hati
Tinggallah selamat selimuti hidup sepanjang waktu
Kun fayaakun
Suara dalang penuh yakin 
Menghentak murka keluar dari bilik hati
Segerwaras, uwal saka sambikala
Mugi kinabula ing Gusti

Bukit Nuris, 2021

Catatan: 
*Segerwaras uwal saka sambikala artinya: sehat selalu terhindar dari 
mara bahaya.
**Mugi kinabula ing Gusti: semoga dikabulkan Tuhan
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Hujan Bulan Juni
mengenang sdd
Cuk Ardi
hujan bulan Juni
tetesnya kini jatuh. melalui
sela-sela kelopak mata
membenam di kubangan tanah duka
karena lara yang menyapa
kala tiba musim bala
tak ada yang lebih tabah
dari hujan bulan Juni
dikabarkannya deras hujan wabah
yang menghanyutkan peti-peti mati
tak ada yang lebih bijak
dari hujan bulan Juni
dicatatnya nama-nama dan amal baik yang berpijak
di jejak-jejak langkah pandemi
tak ada yang lebih Arif
dari hujan bulan Juni
diceritakan tragedi Corona yang masif
menyentuh seluruh tubuh bumi

23072021
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Musim itu masih ada
Cuk Ardi

Angin masih saja lembut menggugurkan daun-daun
Sementara dari ranting yang kering burung menatap pilu
Suara gesekan lidi dan tanah membawa daundaun di benamkan ke 
lubang
Di atas ranting tingggi yang meranggas burung-burung bertanya 
tengtang oksigen yang berlari
Manusia kebingungan ikut mencari bersama musim yang masih 
menggugurkan daun-daun

03072021
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Ketika Aku Berada Di Tepi Laut
Cuk Ardi

aku hanya sejumput garam 
larut di asin air laut

aku cuma setetes air
di bentangan luas samudra

aku serupa sepercik riak
di gulungan ombak

aku laksana seembus napas
di gemuruh deru angin

aku seperti sebuitr pasir
di halaman pesisir

aku bagai sebuah awan
di tingginya langit

aku hanya satu titik
di semesta ciptaanmu Tuhan

171218
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DI SINI
Cuk Ardi

di sini di ibu kota
aku duduk terbengong
orang-orang berbusana sombong
orang-orang menatap kosong
orang-orang berotak gosong
sibuk lalu lalang

aku beranjak
tampak topeng-topeng berserak
di bangku-bangku sekolah
di meja-meja kantor pemerintah
di rumah-rumah ibadah

di sini di ibu kota
aku mencari wajah manusia
kucoba meraba muka
ternyata aku sudah bukan manusia

di sini di ibu kota
manusia yang manusia
serupa barang langka
terwarna suasana

03082019
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Maka(n)r
#PuisiMbeling
Hasan Buche
Rakyat bernyanyi,
Makar apa makar apa
Makar apa sekarang
Sekarang makar apa
Makar apa sekarang
Makar nasi makar nasi
Makar nasi sekarang
Sekarang nasi apa
Nasi apa sekarang
Nasi rames nasi rames
Nasi rames sekarang
Sekarang rames apa
Rames apa sekarang
Hah, nasi rames?
Itu seperti mereka
Letih lesu
Lemah loyo
Layu lunglai
Seperti bunyi iklan jadul di tv,
Aduh ramesnya kalau disentri
Jiwa raganya
Hati pikirannya
Hidup matinya
Semuanya
Drop
Merana karera corona
Sakit terjepit Covid
Pusing Sengsara Bingung Berantakan dibatasi PSBB
Pelan Pasti Kematian Menghampiri dicekik PPKM
Padahal sebelumnya pun mereka
Sudah menjerit sekarat
Gegara tak punya kepastian
: penghasilan, keadilan, keamanan, kemerdekaan
Ditambah virus bermasker intrik
Kepentingan dan keserakahan
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Sama dengan rames parah
Serames-ramesnya
Berarti benar mereka butuh makar
Agar kuat berenergi
Agar ada perubahan
Masalahnya mereka tahu pasti
Takada makar siang yang gratis
Sembarang makar
Bisa-bisa masuk jebakan Batman
Suara rakyat bergemuruh lagi,
Makan aja makan aja
Makan aja sekarang
Sekarang makan aja
Makan aja sekarang

Cisauk, 15 Agustus 2021
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Merdeka
Hasan Buche
Kutoreh-toreh merdeka di bukit-bukit sampah bantar gebang yang 
longsor dan mengubur pengais sisa-sisa dan harapan lusuhnya kutemu 
lalat kecoa beterbang tikus pemulung seliweran bau busuk menusuk-
nusuk
Kucari-cari merdeka di ulu hari trotoar, tepi jalan, simpang empat 
bawah panggang matahari di daki anak-anak yang berlari mengais 
rejeki dari belas kasih dan baik hati para pengemudi kutemu 
segerombolan petugas negara bertopeng bengis menakutkan 
yang mengejar-ngejar, menghardik bengis, memukul-menggebuk, 
merampas, dan mengangkut menyakitkan
kusibak-sibak merdeka di balik dasi rapih dan jas, di kursi dan ruang 
megah, di kedalaman nurani dan kecemerlangan otak para petinggi 
yang berlumur keringat, air mata, dan bau anyir darah rakyat yang 
cedera hak-hak dan hajat hidupnya kutemu lendir syahwat kekuasaan 
yang lelehannya mengalir dan mengalur tak putus menghanyut 
bansos, asuransi, blbi, lobster, alkes, peradilan, orang berseberangan, 
ulama semua semua
kuberlari ke batas-batas negeri yang terbengkalai, ngeri, dan ngiri 
miskin dan prihatin membatin kutemu rakyat terbelakang dan melarat 
karena suara derita dan sansai tak terdengar tak terlihat
terhampar menggelepar dan sekarat
Di mana-mana tak kutemu hakiki merdeka hingga kembali pulang aku 
ke dalam kamar
diam tafakur menyelam ke kedalaman hening wening jiwa. Kutemu 
Emak bercahaya membentang tangan cinta sambil senyum bidadari 
menarik diriku yang terpesona rebah dalam dada dan peluk paling 
nyaman dan hangat. “Sabar, Tong, sabar,” tuturnya lembut sambil 
membelai rambut. “Ngalah, ngalah, Tong,” kecup lembutnya 
mendarat di ubun-ubun melumer segala berat. Aku makin dalam 
menyelusup ke kedalaman tulus dekap Emak.
Tiba-tiba aku berlarian di alam, terbang di langit kemerdekaan masa 
kecil. Tubuhku ringan sekali. Emak yang memerdekakan tubuh kecilku 
dari belenggu amarah dan hasut, “Sabar, ngalah, Tong!”
Aku menggigil. Merongkol. Emak lesap. Cahayanya pendar.

Cikokol, 20 Agustus 2021
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76 Sudah
Hasan Buche
Tujuh puluh enam tahun bangsa Indonesia merdeka
Setengah abad lebih aku menghirup udara bertuba
Sekarang aku masih berdiri di sini
Limbung dalam rotasi sangsi
Hidup berbalut takpasti
Selalu terbayang mati
Aku bertanya-tanya
Sejatinya kita merdeka dari apa
Bebas bebas yang bagaimana
Siapa sebenarnya yang
benar-benar merdeka
Nyatanya kita serba takdaya
Bersuara taklepas lantang
Mengepal takbisa tegang
Marabahaya di mana-mana
Hah,
lantas di mana merdekanya
Dalam kuhirup udara
Menenang jiwa dan raga
Menekan segala syak wasangka
Agar kemurnian pikiran jadi terbuka
Hening. Bening. Wingit. Melangit.
Tidak!
yang kulihat malah tangan-tangan yang melumat
sekarat rakyat yang menyayat
jerit sakit yang nyelekit
derita papa menyemesta
Di kota di desa di gunung di lembah di sawah di udara di darat di air air 
air air bah meruah air mata bersimbah
Merdeka macam apa
Tujuh puluh enam tahun sudah
Masih saja berebut hak
Mengabai kewajiban
Kapan merdeka

Cisauk, 17 Agustus 2021
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Berita Kehilangan #1 : kepada anakku M
Hasan Buche
telah pergi seorang anak
meninggalkan rumah kanak-kanaknya
dengan ciri baik dan bermasa depan
matahari siang bolong tanpa awan
terakhir terlihat memasuki belantara pubertas dengan limbung dan 
mamang
mengenakan jaket pergaulan belel dan lusuh
di sakunya secuil sangu kehidupan
berkalung sketsa denah keimanan
pedoman rute terpetakan
pegangan saat sesat
siapa saja yang berjumpa dengannya
ingatkan ia agar segera kembali ke rumah
sampaikan kepadanya, ‘ayah terus merentang tangan
kangen memeluk
tulus dan hangat

Kembalilah, Sayang
Kembali ke 
peluk
ayah
Kembali ke dekap bunda
Seperti dulu, berdayung cinta
bersama kita arung gelombang
hingga semburat tembaga di ufuk barat mengelam

Cikokol, 02 September 2020
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Berita Kehilangan #2 : cemas menderu
Hasan Buche
gerimis mengiris
ringis taktepis
mengenang hilang
anakku sayang
ke langit pandang terawang
menyusur jejak anak tersayang
di sudut lorong waktu
pesanmu kutemu termangu

jangan halang
jangan rintang
aku pulang
saatnya datang
aku melanglang menemu bayang
bukan milik sesiapa
milikku seorang
di cakrawala
kilatan-kilatan halilintar menyambar
dan badai menerjang putar-putar
anakku sayang terpelanting
tersungkur guling-guling

gapai dan genggam tanganku, Sayang
dalam dahsyat pusaran amuk
yang menghujam belati maut
ia tersenyum terus mengikut
biarkan diri tersangkut-sangkut

gapai dan genggam tanganku, Sayang
menepilah
juwa-jiwamu selamatkan
angin menerbangkan debu
dan daun kering
cemas menderu
menggelinding
mengiring

Cikokol, 04 September 2020
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MENGELUS DADA
Rey Dzikru
Secangkir kopi tengah kunikmati 
sambil memandangi embun 
yang diam-diam memasuki rumah sederhana
Tiba di menit keberangkatan sekolah
ada suara sedang memarahi ibu
sebab kekukarangan uang jajan
tapi bukan untuk membeli permen lima ratus tiga
:kata anak kecil itu
Sambil berlaga angkuh bak raja
ia inginkan beli kuota
sebagaimana anak-anak yang lain
yang dimanja bapak ibunya
Akhirnya
;Ibu hanya mengelus dada
sambil keluar airmata

Cianjur, 27 September 2021
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TANAH UNTUK GARAPAN RAKYAT
Jang Sukmanbrata
1_
di akhir pekan
baca balada Lorca*
pahlawan tiba
menghibur hati luka
tanah bagi si papa

2_
membuat naskah
teater saba desa
malam berbintang
lakon petani duka
kisah tak tamat tamat

3_
sebelum pentas
baca sajak balada 
bulan memerah
bunyi senapan keras
penyair rakyat tewas

4_
dibalik pohon
jumpa Diponegoro
mencabut patok
Ranggawarsita bela
akhir hayatnya senyap

5_
di zaman edan
buku kisahnya panjang 
tanah rampasan
belum dikembalikan
buruh tani harian 

6_
senjakalaning
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Rendra tulis puisi
membaca nyaring
rintihan orang miskin
belum membuka hati 

7_
ingin bertani
sepanjang lembah sepi
kali yang bening
penyair hidup sunyi 
pahlawanku petani 

4Maret2019

____________
*Penyair Ballada FG. Lorca wafat sebab dibunuh - ditembak dadanya oleh 
penembak bayaran suruhan juragan perkebunan anggur/lintah darat dan 
penguasa fasis Spanyol. Gugur pada
13 Agustus 1936 di malam gelap gulita di saat sedang mau pentas teater 
keliling di sebuah desa.
**tanah bagi si papa: bukan berarti perilaku sosialis komunis lho..tapi 
maksud saya adalah pembagian tanah garapan yang subur yang dikelola 
BUMN PT. Perum Perhutani yang kini banyak meruginya itu mendingan 
dibagikan ke Anggota Kelompok Petani Hutan dan petani lainnya juga 
saya dan teman-teman yang mau punya tanah garapan untuk usaha 
- agrobisnis atau sekedar usaha tani kecil-kecilan sambil menghindar 
dari kerumunan untuk jauh terhindar dari wabah pandemi, mungkin di 
tempat sepi tak kena he he...
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 T KHATULISTIWA I
Cunong Nunuk Suraja
utara�terlipat�gelombang�ketiga�Alvin�Toffler�sahabat�mata�pena�dunia�
poligami memabukkan tak ada kabar paling musim kala di tepi pasir 
sungai pelataran candi purba berlumut bercak kaki reptil berbisa 
waktu berenang dunia buku antologi puisi cetakan mencari sumber 
virus pandemi dalam laut senja sobekan penyair mati suri tersengat 
taring gibah termanis madu-madu berlalu sepi sapa selagi garu Jakarta 
dua sempat habis takut katut tukak daya selang dikumpul musim 
senja dari arena jutaan manusia lomba meluncur digulung dipulung 
penyambung jalur di celah basah perlahan menggaduh riuh semua 
orang punya riwayat tayang desakan sumbatan leher lima rasa 
tertembus kabut angin kemarau mengharap kampus meraup limbah 
plastic pulang si anak hilang kembali petualang tak berkesudahan 
sepenggalah kopi kulit pesat gatal tayang sarat tuba diselami 
jawabnya singkat sajak kantung karung butir selang jalang sulung 
seling siang itu

magnit loyang Senin yang cuaca menggelepar di meja makan dengan 
mengingat dan menulis masa salam kaku telah merawat sejarah cerah 
tak ada lagi gelak-tawa masa silam pandan lekas pudar mengisahkan 
masa pengungkit memutari jalan kota buta batuk badak rekah mawar 
mall rambate rata mulung puntung malang bazar barakuda badut 
mutu mati hayo rakatak gunung sepi mengayuh kereta angin hawa 
kecil berkepak menari berlemak tampar mesti dicatat bakti

mabuk nabrak sobat tak lagi ke buntung didandani gamping ambrol 
bujur sangkar empat lalat laut luas sawah membara langit barat 
menutup daruratdi jalan pusat kota perumahan silam sajadah menulis 
sejarah sendiri dihayati pukaulah merayapi punggung bukit terseret 
disesap daun syarat syalala mengguyur gelinjang bumi gelombang l diri 
padan tak punya sejarah di atas meja bara segelas kopi rebak kebab 
kirab modal kendil kebab kirab modal kendil gundul selera 

tulang setengah matang merah puncak diputar ulang begitu menunjuk 
nabrak buta batuk arus ke masa silam kotak bahagia badak bara hitam 
kambing mengembik menuntut sasetan pelangi jerit burung kedasih 
memanggil prenjak mematuki serangga terserimpung siap mazmur 
terindah mengupas bulan ditusuk sihir mengusik sunyi memancar 
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gayung mendera suku kata hari puasa cuit kedasih langit kasih bintang 
berkelip tercurah di jejak Kevin melayari 

langit kusam jelaga di paruh burung kedasih menjerit-jerit dipandang 
bukan kejahatan dan dosa kukira kulum laman mengkal mukul 
kumuhkenangan manis dan goreskan dzikirmu bor bar bir liur lelehan 
kepundan puting malam jam mengendarai mendung terdengar seram 
melebar jimat bor bar rambut waktu terbelah menggolakkan cerita 
rekaan usang berulang beratbakar rakib rabuk kurap bakir lava rebak 
kebab kirab modal kendil minjam manuk kuman mancing imaji 

Riverview Drive Columbus OH 202
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RATNA MANGGALI
Mahesa Jenar
Ratna Manggali namanya
Terlahir dari rahim pemuja Dewi Durga
Kuning langsat kulitnya seranum dendam
Sepahit rasa sakit kala tak ada lelaki yang berani meminangnya
Semua takut pada tuba ibunya, Calon Arang
Ratna Mangali menangis pilu
Tangisnya sengat kalajengking
Dia terus menangis teramat pilu
Meratap kemalangan nasibnya 
Menatap masa depannya yang berjelaga
Calon Arang murka
Leak beludak hilang kendali
Malapetaka disebar
Prahara ditebar
“Rambutku permadani neraka, pencabut nyawamu di malam yang 
celaka!” amuknya
Ratna Manggali hanya bisa berpasrah
Pelupuk matanya menitikkan darah, tangisnya terus bertumpah
Hatinya retak, jiwanya berontak
Dia bersumpah, sehidup semati dengan pencuri kitab ibunya
Kini, pada bentang asmara, dia korbankan nyawa ibunya
Pada jiwa kebenaran dan kebebasan, dia baringkan setia
Dia sempurnakan moksa ibunya
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CALON ARANG
Mahesa Jenar
Dari mana kisahnya aku mulai?
Tentang seorang perempuan tua yang jahat
Pemilik teluh hitam dan penghisap darah manusia
Ia pongah
Semua lawan politiknya dibabatnya
Yang mengkritik dihabisinya
Pajak negeri diabaikannya
Kuasa raja, kecil saja baginya
Ia senang menganiaya sesama, membunuh, merampas, menyakiti dan 
menyadap darahnya
Ritualnya keramas dengan darah manusia
Kalau sedang berpesta, tak ubahnya ular beludak
Bathari Durga hidup di setiap sulur darahnya
Tapi semua ini belumlah apa-apa
Prahara sesungguhnya belumlah dimulai
Perempuan tua dari desa Girah ini meradang 
Ratna Manggali, putri semata wayangnya tak ada yang meminang
Semua takut pada tulahnya 
Ia marah! Amuknya amusti geni
Amuk amuk amuk!
Ancaman mati untuk seluruh negeri
“Tuanku, hamba ingin kehancuran seluruh negeri, wabah penyakit 
yang tak bisa diobati,” kata Calon Arang sambil menyembah Bathari 
Durga
Sambil meratap, meminta dan memuja, ia menari-nari menyenangkan 
hati sang Bathari
Tak lupa dupa dari dua puluh jantung perawan ditebar ke segala 
penjuru negeri
Sekedipan mata, korban pun berjatuhan
Girah telah binasa
Negeri nyaris binasa
Ia pongah
Ia pun lengah
Cinta putrinya pada utusan sang raja menjadi karma
Lupa bahwa kuasa cinta lebih kejam dari segalanya
Swarganilokanya terlena pada sang satria
Kitab pusakanya pun berpindah tangan
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Mantra aji sakti berbalik untuk diri sendiri
Bathari Durga pun pergi
Hilang sudah kekuatan yang ia miliki
Tepat pada malam jumat kliwon 
Diiring gerimis tipis desa Girah
Calon Arang memilih moksa
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MELIHAT ASMARA ABIGAIL MENARI DI 
PRAMBANAN
Mahesa Jenar

Beberapa gerakan virtuoso bersinar melalui celah-celah kakinya
diangkatnya tinggi-tinggi dengan konsentrasi yang tinggi
“Selamat datang di Prambanan”
setidaknya, itulah yang ia pikir dan ingin katakan
aksennya pastilah agak serak, tebal dan seksi
aku jawab dalam hati, “Selamat menari di hatiku, Mbak”
Pelataran candi sedikit berdebu sore itu, dengan rumput hijau yang 
sudah kelabu
ada dua kipas angin outdoor yang menyiangi terik matahari, dengan 
sedikit embusan air
diarahkan padanya agar bisa menampilkan gemulai tubuhnya 
atau sedikit meluruhkan keringat di lehernya
yang rajin menjadi kilau zamrud di mataku
Lenturnya gerakan pointe work dan grand pas de deux membasahkan 
lidah
menekuk hasrat pada yang lain
aku tak mengedipkan mata
dosa rasanya kalau sempat terpejam meski hanya sekejap
pertunjukan ini kan grande ballo dari grande ballerino
ti amo e ti ammiro sempre
Tiba-tiba sebuah layar baru telah terkembang
ia ternyata seorang putri dari verona
yang lincah melompati jendela kastilnya tepat pukul dua belas malam
dengan cepat menuruni bukit menuju tempat perjamuan
aku sajikan anggur yang 
terbaik
untuknya, red wine yang kental dan manis
ia pun tersenyum dengan mata kanak kanaknya, membuat mataku 
kabur sejenak
alunan orkestra membuatnya mulai berjinjit, berputar dan melompat
bersiap untuk berdansa sampai pagi
sayangnya, tabuhan gong menyadarkanku dari lena
ia masih ada di pelataran ini, kekal dengan gerak gemulainya
perpaduan tarian jawa dengan balet yang bellissimo
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ia menarikannya seperti Rendra yang asyik membaca puisi
kemudian ia terlihat terus membesar dan menyesaki seluruh pelataran 
candi
banar-benar penari 
hebat
dengan teknik dan hasrat yang 
hebat
“Teruslah menari di hatiku, Mbak,” aku ucapkan sekali lagi dalam hati

Bandung, Medio Agustus 2021
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WASIAT SAPARDI DJOKO DAMONO 
Mahesa Jenar
Oh! Kuburkan aku dalam puisi saat aku mati nanti
Nisan dari huruf tua, dengan tulisan sederhana saja
Dengan taburan bunga-bunga warna putih dan merah kesumba
Menyimpan semua kisah cinta yang masih rahasia
Bungkus aku dengan berlembar-lembar kafan putih yang menuliskan 
kisah
Dari beberapa epik lama yang tak lekang oleh waktu
Aku akan tekun membacanya saat tidurku nanti
Beri jahitan berbintang pada tiap ujungnya
Dengan puisi George Seferis di bagian atas
Dan pamplet Rendra di bawahnya
Kelak setiap waktu adalah malam yang memelukku dengan puisi
Puisi yang sebenar-benar puisi
Bukan puisi penyair salon, yang mendayu-dayu
Semata perihal daun cinta yang ditenun selama berabad-abad
Karena romantisme dan api biru yang berkobar-kobar
Oh! Kuburkan aku dalam puisi saat aku mati nanti 
Dan aku tidak akan keberatan
Karena jiwaku akan terus hidup 
Membaca dengan tekun puisi yang kau tulis untukku
Ketika aku mati nanti

Bandung, Medio Agustus 2021
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AFGHANISTAN
Mahesa Jenar

Apakah kau pernah mendengar kisah tentang negeri ini? 
Aku sedang membaca ulasan CNN tempo hari
Tentang banyak kisah duka dan tentang bagaimana presidennya 
melarikan diri
Sepertinya dia tidak cocok dengan mereka yang datang -- mereka yang 
berpikir inginkan perubahan
Jadi mereka ini memulai perjuangan dan penguasaan melintasi 
jangkauan
Mereka tampaknya orang-orang yang gelisah pada keadaan -- dilihat 
dari apa yang kita dengar
Terlepas benar atau tidaknya mereka -- siapalah kita yang berhak 
menilai?
Membangkitkan kembali kekuasaannya dua kali 
Mereka datang dari negerinya sendiri, menguasai ibukota dan 
merampas nyali dengan cepat
Bukan dari pemungutan suara -- pelurulah yang menjadi asbabun 
kuasa
Dan ini tidak seperti pertempuran nyata, di mana nyawa para martir 
dikorbankan
Mereka menang tanpa pertarungan 
Tidak ada pihak yang benar-benar dikalahkan 
Mana yang haq dan bathil belum jelaslah juga
Pada siapa kita berpihak, tunggu sajalah dulu
Sekali lagi, siapalah kita yang berhak menilai
Aku dengar ada gencatan senjata dan rekonsiliasi yang diumumkan
Mereka yang bersenjata naik tahta sebagai tuan yang berjaya
Seluruh negeri membungkuk dan takzim pada titahnya
Ini bukan demokrasi atau hal semacam itu -- bukan juga tirani atau hal 
semacam itu
Tunggu dulu, dan baca keadaan dengan benar
Siapalah kita yang berhak menilai

Bandung, 21 Agustus 2021

  · 
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NANTI
Wahyu Cahyowati

akan ada yang berubah
awan menjadi hujan
hujan menjadi genangan
genangan menjadi luka jalanan
akan ada yang bergegas
matahari menuju kemarau
pohon pohon meranggas
retak tanah menyimpan doa doa
akan ada yang padam
dari segala yang berpendar
matahari, bulan dan bintang bintang
tapi tidak untuk kebenaran
akan ada yang terhenti
ranting ranting memagut sepi
satu persatu dedaunan pergi
merindukan hening bumi
akan ada yang tak kenal lelah
tangan tangan menggapai ingin
lalu ingin menjelma angan
dan angan merindukan angin
akan ada yang pasti
waktu yang terus menyeberangi sepi
menjemput abadi
dan usia gemetar menuju mati. 

Bekasi, 2021
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BULAN AGUSTUS DI PULAU OPAK
Achmad Lutfi
I. pagi di Pulau Opak
tampak cerah
matahari menyibak
awan 
para nelayan
dan ikan-ikan
kejar-kejaran
; beradu kelihaian
aku dan kawan-kawan
tak hanya menyaksikan
air laut yang jernih,
terumbu karang,
dan beragam isi lautan
yang menyejukkan pandangan
setelah terbujur
beberapa saat
karena cukup penat
oleh perjalanan
seusai mengikat
tenda cukup kuat
kita masukkan kail
ke air laut
berkali-kali
aku mengganti umpan
di sebelah barat sana
teman ketawa jail
ditangkapnya satu dua ikan
dan aku masih sibuk 
dengan mata pancing
II. kalut menguburkan diri
di pulau kosong ini
tak ada yang tak girang
satu kali berenang
hati ‘kan senang
beban pikiran hilang
jika lapar
cukup bakar ikan
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jangan khawatir
tak bisa bayar
yang di pantai dan lautan
cukup tukar dengan kesabaran
pasti Tuhan berikan
III. satu kresek hitam
berangsur penuh
berkali-kali mulut ikan
melahap umpan
aku tertawa lepas
teman-teman masih melepas
mata pancing
ketagihan, menyaksikan
para ikan berkeliaran
api mulai dinyalakan
perut juga mulai keroncongan
ingin segera menikmati hasil tangkapan
tak lupa kita seruput seduhan kopi
sebelum semuanya matang
asap rokok dikepulkan
menerbangkan
bermacam kecamuk pikiran
di tengah keasyikan itu
tiba-tiba ingatanku
merekam ulang
pulau garam: Madura
kampung halaman
sekian lama ditinggalkan

Pulau Opak, 25 Agustus 2021
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AYAH DALAM SEBUAH KESAKSIAN
: KH. Cholid Mawardi
Moh. Ghufron Cholid
setelah kepergianmu, ayah
aku tak mampu menjumlah
segenap bilangan rindu dalam tubuh
yang aku tahu
aku semisal pagi tanpa mentari
mengingat Ilahi
yang mengirimi surat cinta
aku badai pelan-pelan menjelma sepoi
barangkali lantaran cinta--kasihmu
takkan pernah sanggup kubayar
barangkali pula
lantaran kau tempatku berkaca
tak pernah purna kutiru

Torjunan, 21 Agustus 2021
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KAU DALAM PETA HIDUPKU
: KH. Fathurrozi Mawardi
Moh. Ghufron Cholid
Kubaca kembali risalah
Yang menyuburkan gelisah
: Kepulanganmu yang tiba-tiba
Seketika aku, kapal
Gelombang tak henti menerjang
Kuingat kembali
Kematian tamu yang pasti
Dan ILAHI lebih mencintai
Seketika aku, angin yang sepoi

Torjunan, 20 Agustus 2021
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Ikan-Ikan di Kali-Kali
Om Arie
Mungkin beberapa tahun lagi tak ada ikan di kali-kali. Mereka menepi, 
menyingkir dari peradaban. Andai ada yang bertahan, satu-dua hari 
kemudian pasti mati. Insangnya menghitam sisiknya mengelupas, dan 
tubuhnya menggelembung seperti balon. 
Limbah. Semuanya karena itu.
Mulut dari gorong-gorong pabrik tak berhenti memuntahkan banyak 
racun, liang dari kompleks perumahan pun tak berhenti mengirimkan 
buih sabun dan pembalut.
Mungkin, beberapa tahun lagi anak-anak tak mengenal nila, tombro, 
bader, betok, lele, dan ikan gabus. Di mata mereka ... apa yang 
mengapung di kali-kali itulah ikan.
“Mak, aku dapat ikan botol. Besok aku mancing lagi ya, Mak. Tadi Udin 
sama Bowo dapet banyak. Ikan kaleng, ikan sepatu, ikan gombal, ikan 
galon.”
Hidup.
Beberapa tahun lagi, semuanya akan berjalan bak sandiwara. Semiliar 
ikan baru akan lahir memenuhi kali-kali.
Ah, nikmati saja pertunjukannya. Nikmati saja teriakan para bocah di 
pinggir kali.
“Wooi, tangkap ikan payung ituuu!”
“Horeee, dapet ikan terong-terong!”
“Aku ikan sepatu roda!”
“Aku ikan kardus!”
“Ikan daster wooi!”
“Aku ikan pembalut!”
“Ikan kolor!”
“Aku dapet ikan bayiii!”

Malang, tanggale embuh 2021
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Makale – Rantepao
Andarya M

1/

Makale tiba-tiba menjadi kota bisu
kota padam dan kota yang malas melihatmu lagi.
Ingatlah,
sebagaimana seharusnya, kau adalah lampu
menyinari tepi kolam makale dan sepanjang jalan di sisinya.
Menjadi warna di antara tarian air mancur
dan suluh Lakipadada memandang timur kota.
Menunggui pagi. 
Pagi yang cemas untuk orang-orang 
yang meluncurkan pesawat kertas dari genggamannya.
Rasakanlah,
sebagaimana seharusnya, kau adalah suasana 
yang ditunggu-tunggu
oleh sepasang kopi yang kesepian 
dijajakan pedagang
yang capek mendorong gerobak dan masa depannya
ketika nyaris pulang ia, dengan sekantong peluh di malam itu
kepada seorang yang sedang menunggu 
seekor ketidakpastian lelap dalam tidurnya.
Barangkali kau juga lihat,
di hari lain
di tempat yang sama di pojok sore yang buram
Ketika berbagai kendaraan lalu-lalang. 
Suara knalpot. Suara klakson. Dan 
suara hati seorang mahasiswa
meringis, memandang wajah bapak ibu
di antara lembar tagihan uang kuliah.
Pula jangan lupa,
bagaimana kau bertemu 
dan mengenal puisi lebih dalam
ketika sore itu, sebelum kakimu melangkah ke halaman malam 
kau tak berdaya
kata-kata lebih dulu menghantam tubuhmu
atas nama realita-realita
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yang baru—atau barangkali pura-pura—kau sadari.
Dan Makale, tiba-tiba menjadi kota bisu
kota padam dan kota yang malas melihatmu lagi
tapi ia telah meninggalkan notulen untukmu;
puisi tidak pernah berbohong,
manusialah yang mengkhianati kata-kata!

2/

    “Nyalakanlah motormu dan pergilah
tinggalkan kota yang menyelamatkan tubuhmu
dari injakan para pengkhianat kata-kata!”
Demikianlah riwayat dari pemancing yang tak pernah 
mendapatkan ikan.
Pagi sudah menetes dan cemas tumbuh subur
hari-hari kulewati dengan menghitung rambutku yang rontok.
Sialan. Sudah seratus dan aku masih mencintaimu!

3/
           Makale yang samar.
           Kau mengabur.
    “Buanglah penyesalanmu dan    berhentilah untuk berharap.”
Seekor lalat tak sungkan menghina, 
ketika aku sedang sangat kangen-kangennya pada kau.
Betapa daun telingaku terasa mendidih 
dan siap kutuang pada kopi yang tak pernah lagi kusentuh.
Betapa alam tak pernah merestui keinginanku
untuk lebih gila oleh karena kau.
Sebagaimana angin merampas gambar kau
dari tanganku lalu membiarkan mobil patroli 
disusul ambulance menginjaknya.
Sebagaimana air menghanyutkan nama kau yang sengaja 
kutulis di perahu kertas sebelum ikan-ikan menumpuknya bersama 
sampah-sampah.
Sebagaimana seseorang telah menghapus nama kau
yang kuabadikan di pagar tembok lalu menggantinya
dengan surat cinta kepada pemerintah.
Sebagaimana seseorang telah menebang pohon rindang 
setelah sempat kugambari wajah kau. 
Lalu tak pernah menggantinya dengan apapun.
Sebagaimana kau mengukir tawa lalu mengabur
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sebelum kulihat kau melesap ke inti cahaya.
Aku mencintai kau dan puisi tidak pernah berbohong!
Aku merelakan kau, tetapi manusia kadang mengkhianati kata-kata!
Aku sedang menunggangi takdir 
ketika sedang menulis puisi ini.
Aku sedang menuju kau dan bersiap menggambar kau lagi.
Aku meninggalkan Makale dan keramaian yang mengabaikanku.
Aku mencari kau di sudut-sudut Rantepao dan belum kutemukan juga.
Aku belum menyerah.
Jangan kau padam. Jangan 
kau padam!
Aku sedang singgah di apotek membeli obat sakit kepala.

Toraja, 17072021
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SEMELEKETE 
Heru Patria
Satu per satu 
Sahabat dan kerabat pergi menghadap Tuhan
Sambil memeluk erat pandemi dalam keabadian
Sementara di luar sana 
Banyak mulut berkoar bahwa covid hanyalah permainan
Hingga abaikan prokes yang telah ditetapkan 
Ada juga yang mengatasnamakan Tuhan
Tetap berkerumunan di tempat-tempat ibadah
Berkoar hidup dan mati adalah takdir Allah
Padahal agama mengharuskan umat ikhtiar sebelum pasrah
Lalu sebagian orang menghujat pemerintah
Mengkambinghitamkan vaksin sebagai biang masalah
Berbagai dalil dan teori berbau sampah
Disebarluaskan tanpa merasa bersalah 
Semelekete!
Tidakkah mata mereka melihat kondisi rumah sakit
Korban berjatuhan akibat keganasan virus covid
Nakes berjuang bertaruh nyawa
Demi jiwa-jiwa yang terancam bahaya 
Semelekete!
PPKM dituding sebagai sebab kemelaratan 
Mewajibkan orang berdiam di rumah tanpa penghasilan
Padahal protokol diciptakan demi keselamatan
Agar wabah segera terselesaikan
Semelekete! 
Buat orang yang tak percaya covid itu ada
Coba kalian jadi relawan merawat mereka yang terpapar Corona
Tak usah pakai hasmat agar tertular
Sehingga kalian sadar hal yang benar 
Semelekete!
Mari bersama-sama patuhi protokol kesehatan
Agar pandemi segera terselesaikan
Agar kita bisa kembali hidup nyaman
Nyaman bekerja, nyaman beribadah, nyaman berkumpul teman

Blitar, 8-7-2021
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RAKYAT KECIL BELAJAR BERHITUNG
La Cendank
Jumlah penduduk Indonesia saat ini
Dua ratus tujuh puluh satu juta 
Tiga ratus empat puluh sembilan ribu
Delapan ratus delapan puluh sembilan 
Dikali delapan puluh persen
Sama dengan
Dua ratus tujuh belas juta
Tujuh puluh sembilan ribu
Sembilan ratus sebelas
Koma dua
Dikali dua
Sama dengan 
Empat ratus tiga puluh empat juta
Seratus lima puluh sembilan ribu
Delapan ratus dua puluh dua
Koma empat
Dikali sepuluh ribu
Sama dengan
Empat triliun
Tiga ratus empat puluh satu miliar
Lima ratus sembilan puluh delapan juta
Dua ratus dua puluh empat ribu
Ini hitung lambat, bukan hitung cepat
Hasil hitungan mulut-mulut rapat
Dihitung di kios sambil melipat
Berhitung dalam kondisi waras, 
tidak dalam todongan senjata berat
Ini hitung bersih, bukan hitung kotor
Hasil hitungan jari-jari kotor
Dihitung di sawah, sambil mentraktor
Berhitung dalam keadaan sadar, 
tidak dalam bimbingan seorang doktor

Berau, 070721
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Pulang
Pati Barau
I
Dalam perjalanan menuju rumah
Banyak hal tampak sia-sia
Perayaan persalinan waktu, dan doa-doa anti sengsara
waktu-waktu lalu, sebentar lagi, dan yang akan datang
Bertukar tempat pada ingatan
Bukankah keabadian tak mengenal waktu?

II
Dalam perjalanan menuju rumah
Semua hal tampak sia-sia
Orang-orang berkumpul, menimang suka-cita
Memanggang kenangan, dan meledakkan ingatan
Menunggu jam dua belas malam

III
Dalam perjalanan menuju rumah
Semua hal menjadi tanya
Remaja yang menyulam cinta
Kanak-kanak memesan kembang gula
Orang tua yang memesan nyanyian
Sang raja mabuk memerintah
Adakah titah dalam darah, atau darah dalam titah ?

IV
Dalam perjalanan menuju rumah
Satu hal mengungkit resah
Sekumpulan semut menunggu remah-remah
Sekarung roti di pundak raja

Padang, 1 Januari 2020
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Definitely�a�bad�day�
Fajri Raihan
kehilangan satu persatu obrolan semalam
di antrian masuk laboratorium
semakin terburu-buru 
Siapa tau nanti sore
kita bisa pulang terlambat lagi 
di balik gedung-gedung
bisa�jadi�ada�100�cerpen�kafka,
juga tol baru menuju toko mainan kesukaanmu 
Sepertinya kita bisa kesana hari ini?
makan semangkuk ice cream
akan melindungi kita dari kapitalisme untuk sehari, katamu 
Lets go then!
sebungkus skenario carpe dièm,
sekotak�menara�eiffel�dan�bianglala
dalam playlist spotify hows ur day
140 km/jam
.. 
World is/was a crowde(a)d place
male/male, male/female, female/female
divided into complex simplicity.
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P E L U R U
Dewi Linggasari
Peluru: Serupa desing peluru waktu melesat lurus ke depan, tak akan 
pernah berpulang kecuali ingatan. Lembaran kertas telah hangus 
menjadi abu. Kita hanya satu wajah dengan hitam putih warna topeng 
yang berlawanan, terpelanting di atas panggung saat lampu lampu 
redup gemetar, tersengal. Padam. El error se repite --Terulang kembali 
kesalahan. Pada sepasang mataku masih berpendar cahaya fajar, 
namun�engkau�mengutuknya�menjadi�malam.�Atau�kita�cuma�musafir�
yang kalap menatap pada satu bangku kosong di stasiun lepas waktu, 
menunggu kereta yang sama, namun terjebak pada tujuan berbeda, 
tak akan kembali pada peta serupa. Tak akan pernah pernah tersisa 
sekedar waktu untuk berjumpa. 

Hutan Hujan, 3 September 2021
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Daripada Harus Belajar Matematika
#puisianak
Noor H. Dee

Daripada harus belajar matematika,
lebih baik aku menyisir rambut singa,
atau membersihkan gigi buaya,
atau berenang di sungai yang penuh piranha.
Daripada harus belajar matematika,
lebih baik aku ke hutan belantara,
bertemu dengan para raksasa,
dan bertarung di padang terbuka.
Daripada harus belajar matematika,
lebih baik aku berusaha tidur saja.
Menghitung domba yang melompat di kepala,
agar aku bisa tidur secepatnya.
Sebentar.
Menghitung domba yang melompat di kepala?
Bukankah itu pekerjaan matematika?
Oh, tidak.

  · 

  · 
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tergabung kurang lebih 50 antologi bersama. Antologi tunggalnya 
“Lelaki Leihitu” “Kutemukan Penyesalan di Setiap Kehilangan” dan 
“Menghibur Luka”. Puisi-puisinya pernah dimuat oleh redaksi baik 
online maupun cetak: APAJAKE, SEMESTA SENI, ELIPSIS, Poros Timur 
dll.�Kini�aktifitasnya�sebagai�pengajar.

Gusc Hening. Lahir di Buntet Pesantren, Cirebon, 25 Agustus. penulis, 
penggoes Lowrider, pecinta alam, budaya, sejarah, dan hanya manusia 
biasa. Buku karyanya Simfoni Cinta. Email. Heninggusc@gmail.com.

Husna Dewi. Ibu�rumah�tangga�penikmat�puisi�dan�film.�Penyuka�hujan�
dan senja. Poiesis II adalah antologi pertamanya. Saat ini tinggal di kota 
Padang, Sumatra Barat.

Made Aripta Wibawa. Lahir di Singaraja, 3 Maret 1965. Profesi sebagai 
Dosen di Univ. Bali Dwipa. Sering menjadi juri lomba baca puisi dan 
cerpen di Radio Swasta (Radio Rinjani, Suta Remaja, Sinta Rama). 
Menjadi Wartawan di Nusa Tenggara sejak SMA di Tahun 1982 sampai 
1997. Dari bulan Agustus 2021-Juni 2022 sdh mengikuti 12 Antologi 
Bersama Puisi Indonesia. Puisi pernah di muat di Bali Post, Karya Bakti, 
Nusa Tenggara, Simponi, Swadedi, Merdeka. Wa/Hp : 087762984495.

Mahesa Jenar. Lahir di Muara Enim 32 tahun yang lalu. Saat ini tinggal 
di Yogyakarta. Puisi-puisinya ada pada tiga buku antologi tunggal dan 
beberapa antologi bersama.

Melodi Rafasya. Nama pena dari Dani Wijaya, lahir di Subang, Jawa 
Barat 1993. Penikmat Puisi dan cerita-cerita horor. Musik adalah hobi 
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utamanya sebelum kemudian menulis menjadi pilihan, terhitung sejak 
2020 lalu kiprahnya dimulai, dan semua tulisannya itu adalah untuk 
‘Nur’ yang tak kenal redup.

Mohammad Iskandar. Lelaki kelahiran Demak, menulis puisi secara 
otodidak dan berproses di beberapa komunitas sastra. Puisinya banyak 
termuat di Poiesis Community & Circle. Buku puisinya Lelaki Utara terbit 
tahun 2020. Instagram @moissania, Facebook: Mohamad Iskandar dan 
email: moisdemak@gmail.com.

Muhammad Jayadi. Lahir di Balangan 19 Juli 1986. Seorang pedagang 
kecil� juga� penikmat� puisi� dan� film.� Mengikuti� beberapa� Antologi� di�
Lumbung Puisi, beberapa Antologi Aruh Sastra Kalsel, dan Antologi DNP 
Radja Kelana serta Antologi Poiesis 2. Email muhammadjayadi929@
gmail.com.

Noor H. Dee. Adalah seorang editor dan penulis buku anak. Mulai 
fokus meniti karier menjadi penulis buku anak sejak 2015. Telah menulis 
puluhan judul buku anak dan empat di antaranya telah diterjemahkan 
ke dalam bahasa Inggris oleh Kube Publishing, London, Inggris. Buku 
terbarunya berjudul “Jus Puisi”, kumpulan puisi seru untuk anak. Saat 
ini, Noor H. Dee tinggal di Depok.

Nuka Roku. Merupakan nama pena dari wanita kelahiran tahun 1995 
di tanah Sunda tepatnya Bogor, Jawa Barat. Selain gemar menuliskan 
puisi ia juga gemar menjelajah soal santapan kuliner. Baginya puisi dan 
makanan sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu akan berbeda 
penilaian di setiap beda orang yang merasakannya.

Nur Aini. Lebih akrab dipanggil Noni. Penyuka prosa dan puisi. Aktif 
dan bergerak dikegiatan peduli lingkungan hidup dan taman baca 
masyarakat.

Om Arie. Hanya lelaki biasa yang menggilai keindahan dalam wujud 
apa pun. Lahir di Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur 46 tahun silam dan 
menetap di Kota Malang sejak 2003 hingga sekarang. Mulai menulis 
aktif sejak tahun 2001 serta berhasil menerbitkan 22 buku solo tentang 
ragam teori dasar akuntansi, beberapa antologi cerpen, dan 1 novel.

Paksi Rinaras. Suka dipanggil Paksi atau Paks saja juga tidak apa-apa. 
Saya menulis puisi untuk mengobati setiap kesepian yang terus memeluk 
saya. Menurut saya saat menulis puisi itu bisa sebagai relaksasi ,karena 
saya bisa menikmati dan mengabadikan hal-hal disekitar saya menjadi 
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sebuah visual dalam bentuk tulisan.

Pulo Lasman Simanjuntak. Karya puisinya telah diterbitkan dalam 7 
buku antologi puisi tunggal (1997-2021), serta sejumlah karya sajaknya 
telah dimuat (dipublish) diberbagai media cetak, media online, dan 
majalah digital di Indonesia dan Malaysia.

Rai Sri Artini. Lahir dan tinggal di Kuta Utara, Badung, Bali. Penikmat 
film,�teater�dan�puisi.�Bekerja�sebagai�guru.�Dapat�dihubungi�di�raisri_
artini@yahoo.com.

Rayi El Fatih. Supir truk penyuka biru dan Manchester United. Saat ini 
berteduh di akun Facebook dengan nama yang sama, IG: @rayi.ef, dan 
Twitter: @wcp_28.

Rey Dzikru. Adalah nama pena dari pria kelahiran Cianjur tahun 1999 
Jawa� Barat.� Penikmat� puisi,� terutama� yang� berlatar� konflik� sosial,�
ekonomi dll. Menjadi penulis tidak pernah menjadi pilihannya, namun 
entah apa alasannya hingga sekarang masih suka menulis puisi. 
Kiprahnya sendiri sangat minim pengalaman, hanya bermodal media 
online, ia nekat melanjutkan kegemaran barunya, puisi.

Ria Mi. Tinggal di Kab. Malang Jawa Timur. Menulis beberapa buku  
antara lain “Sajak Biru”. Aktif menulis di kompasiana.com, aktif di 
Group Sahabat Guru Super Indonesia, Competer, Kepul (Kelas Puisi 
Alit), Ruang Kata, dan Group Puisi Bekasi, mulai menulis di Poiesis,  
Instagram: Riami7482, Face book: Ria Mi, Blog kepenulisan pribadi:  
http://riaminuris.blogspot.co.id, No. WA: 085100054846, email:  
rizkiriami@gmail.com.

Rio Aryandra. adalah seorang lelaki yang mencoba abadi melalui jalur 
menulis. Karya yang sudah pernah terbit sebagai berikut: Buku Puisi: 
Eureka(2019), Rekayasa Sepi(2020), Aksioma Dilema(2021), Mozaik 
Rasa(2021) Novel: Jugun Ianfu No Kunoichi(2019), Sang Petarung(2020), 
Black Death Project(2021). Media Sosial: Rio Aryandra(FB). Email: rio 
aryandra@gmail.com

Roy andika. Nama asli dari penulis, sering menggunakan nama pena R.a 
nama pena yang begitu singkat juga memiliki arti tidak lain nama asli dari 
si penulis. Lahir di desa marana sindue(sulawesi tengah) 30 desember 
silam, suka berkegiatan di alam bebas dari sana puisi-puisi juga lahir 
dengan mahir, memiliki buku pertama yang berjudul “Ketika Puisi 
Bercerita” dan beberapa puisi-puisinya di muat dalam buku antologi 



 224  | POIESIS II

puisi yang berjudul “Melipat Jarak Menuang Rindu” dan “Bait-bait di 
Punggung Waktu”. Penulis juga sudah memiliki istri yang bernama 
Ade Aulia Maretna dan seorang anak yang diberi nama Angkasa Barra 
Sinaga. Penulis bisa dijumpai di laman media sosialnya; Facebook Roy 
Sinaga dan instagram Sinaga97_

Suhendi RI. Suka menulis puisi dan mendengarkan musik metal. Saat ini 
aktif bersastra di KPB (Kelas Puisi Bekasi).

Wahyu Cahyowati. Akhirnya berhasil mengalahkan nama pena sendiri 
di Poesis I. Si penyuka buku dan kamu ini selalu berpikir bahwa 
semua hal buruk yang ia alami disebabkan oleh semesta tengah 
mempersiapkannya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan hebat.

YS Sunaryo. Lahir di Majalengka 13 Agustus 1969. Di antara karya 
antologi tunggal Sajadah Senja (2017), Jejak Pena (2018), Suara dari 
Lembah (2019), Corona di Kampung Puasa (2021), dan berada dalam 
antologi bersama sejak tahun 2016 sampai sekarang lebih dari 16 buku.


