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Sekadar Pengantar 

 

 Pernikahan adalah fase kehidupan. Saat yang 
harus dijalani manusia untuk menjadi bahagia, 
setidaknya harapan untuk bahagia. Karena pada 
akhirnya kita mencari bahagia, pada kehidupan ini 
maupun akherat nanti. 

 Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT yang 
telah mempertemukan saya dengan seseorang yang 
akan menemani saya sepanjang sisa hidup ini. Dengan 
demikian, saya telah diberikan jalan untuk 
menyempurnakan agama yang saya peluk selama ini 
juga sebuah kesempatan untuk membangun sebuah 
peradaban. Saya rasa tidak berlebihan: peradaban. 
Sebab apa yang kita harapkan dari perkembangan 
manusia yang semakin modern, selain adab-adab yang 
harus mulai diperkenalkan kembali.  

 Untuk diketahui, dalam hidup yang sebentar ini, 
saya menyandarkan waktu kepada tiga hal untuk 
dipelajari: Agama, Sains dan Seni. Kehidupan tanpa 
tuntunan Agama, adalah kehidupan tanpa arah: seperti 
kapal oleng terkena badai atau dahsyat ombak yang 
menggelinjang. Meski beberapa orang berpendapat, 
kehidupan tanpa Agama akan baik-baik saja asalkan 
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diisi dengan cinta dan kasih. Namun, sekali lagi, tidak 
ada acuan yang selengkap dan terstruktur selain Agama 
yang saya peluk ini. 

 Sains saya butuhkan dalam rangka kebutuhan 
berpikir, sebagaimana perkataan Einstein. Dengan 
Sains, menurut hemat saya, manusia bisa mempunyai 
daya untuk memahami hidup ini atau sekadar 
mengetahui rahasia kecil Tuhan. Sedangkan dengan 
Seni, akan membuat hidup manusia menjadi bergairah. 
Saya mengapresiasi segala jenis seni. Namun, yang 
kemudian berkembang—dan mempunyai resiko kecil 
bergesekan dengan pilar yang lain—adalah seni tulis, 
atau sebutlah sastra. Dengan sastra ini, saya 
menemukan ekstase dan sebuah eskapisme dari 
rutinitas hidup yang terkadang membuat saya bosan. 

 Beberapa tulisan saya di waktu luang inilah yang 
membuahkan kumpulan puisi pada buku ini. Buku ini 
sekaligus merupakan rekam jejak kepenulisan puisi 
saya selama kurun waktu 2010-2012. Untuk itu, 
bertepatan dengan momen pernikahan saya pada awal 
2013 ini, saya bermaksud mempersembahkan buku 
kumpulan puisi ini kepada calon istri saya: Rekha 
Mahesthi Dewi. 

 Adapun, dalam akun twitter @kolasecerita, saya 
mengajak beberapa kawan penyuka puisi lainnya untuk 
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membuatkan sebuah atau beberapa puisi sebagai kado 
pernikahan saya hingga akhirnya terkumpullah 
beberapa puisi panjang, maupun sajak 140 karakter 
khas twitter. 

 Pada akhirnya terbentuklah buku sederhana ini 
yang jikalau boleh saya namakan sebagai “Bingkisan 
Pernikahan” dari saya untuk kawan-kawan semua, 
baik yang saya kenal di dunia nyata maupun maya. 

 Doakanlah kami, setidaknya, dalam menghadapi 
hidup yang sudah tak lagi sendiri ini. Semoga 
senantiasa tegar pada tuntunan Agama, senantiasa 
memperdalam Ilmu Pengetahuan dan tetap 
berkesenian dengan memperhatikan tanggung jawab. 
Aamiin. 

 

Kami yang Berbahagia, 

Rekha dan Cholis
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pada awalnya adalah… 
 

(puisi-puisi tahun 2010)
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Senandung Rindu 
 

 

 

surya tak pernah padam meski ghea berhenti berputar 
pada angin yang berderu panjang tersimpan pesan: 
rindu mengharu-biru dalam dadaku terus bertalu 

o,sang dinda bestari yang menyiksa diri 

pernahkah sejenak kau dengar lamat-lamat sajak rindu? 

sajak tentang dirimu yang berbalut manis pasmina biru 

sajak tentang senyummu yang terkulum malu 

 

kucoba tautkan rindu pada bahtera kata-kata. namun 
lantas terhempas oleh samudera ilmumu 

kusadar sangat, mencintai sesuatu janganlah terlalu 
amat 

 

kerana jika hilang atau tak dapat, 

aku tak akan bermuram tiap saat 
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tapi dinda bestariku, 

apabila rinduku karam ditengah lautan, 

kaumenghancurkanku. 

membuat hatiku remuk tanpa bentuk 

pecah tanpa arah 

retak tak berpetak. 

 

Kalibata, 2010 
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Bingkisan Cinta 
 

 

 

sajak apa yang harus kutulis untuk meluruhkan karang 
hatimu? 

 

tiap kutulis jingga,kau artikan ungu 

tiap kuliris rindu, kau artikan tawa 

aku heran, kau benarbenar demikian 

atau hanya berpurapura saja? 

 

kucoba menggerus akal untuk kemudian diramu dalam 
air katakata 

atau langgam rindu yang ditetes kasturi puja dan puji 

semuanya mentah 

tak bermakna dihadapmu. 
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atau, haruskah kupergi sejenak ke negerimu? 

membawa bingkisan cinta kepada kedua orangtuamu? 

untuk anaknya, 

peri biru yang menusukkan tongkat asmara ke dalam 
jantungku. 

 

Sampang, 2010 
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Suara-Suara Yang Kusebut Sebagai 
Rindu 

 

kaudengar desiran pohon bambu yg bergemerisik 
mendayu-dayu? 

kaudengar degup jantung berirama dan bernada sendu? 

kaudengar lantunan adzan shubuh yang melengking 
ramping lagi membuat hati merinding? 

kaudengar ngengat dan jangkrik bernyanyi krik krik 
krik pada malam bermusim terik? 

kaudengar angin barat yang berderu seru membawa 
debu? 

kaudengar dentingan aplikasi chattingmu berbunyi 
treng treng treng yg meminta sedikit perhatianmu? 

kaudengar tiap saat ada senandung lamat-lamat 
tentang dirimu, tentang peri bersayap ilmu serta 
membawa tongkat pena? 

kaudengar? semuanya tentang rindu.. 

 

Kalibata, 2010 
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Empat Sonet tentang Cinta dan 
Kehidupan 
  

Sonet 1: 

 

Waktu-waktu semakin memburu 

tak peduli dengan apa kesepian harus ditemani. 

Takdir, semata bukanlah permainan dadu 

Yang membawa engkau kepada pangkal mati. 

 

Tunjukkanlah kepadaku gerimis paling manis 

yang menerpa dedaunan kemalu-maluan. 

Engkau yang sedang bermain dengan tangis, 

Dapatkah kau cegah suatu kehilangan? 
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Aku takkan lagi menunggu 

sebab waktu takkan pernah bersahabat 

dengan segala sakit dan kelu 

dengan segala jiwa yang telah sekarat. 

Bila segala sesuatu ditakdirkan untuk mati 

Ketahuilah, aku pernah menantimu di suatu sudut hati 
ini. 

 

2010 
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Sonet 2: 

 

Bahkan sebelum tanggal, bunga adalah kuncup 

sebelum mekar. Menanti waktu, mengukur 

usia dalam tiap musim yang berteman dengan tiup 

angin lelah, sebab cuaca sedang tidak akur. 

 

“sebagaimana pepohonan, manusia bertumbuh” 

demikian jelasmu terhadap usia yang semakin jenjang 

semacam pohon melupakan biji lalu tumbuh 

Kita telah sama meranum, menunggu senja menjelang. 

 

Bahwa awan telah memberikan kesempatan 

kepada langit untuk menangis 

Aku mungkin bisa menunggu pepohonan 

untuk terus tumbuh lagi berbuah manis. 

 

Bukankah petang takkan pernah ingkar dengan malam 

Serta zaman akan menunggu waktu menjadi silam? 

2010 
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 Sonet 3 

 

Adalah tahun-tahun yang menjadi penanda 

bahwa waktu senantiasa berjalan menuju ke depan. 

Kita terperangkap pada waktu yang berbeda 

aku telah berlari sebelum engkau belajar berjalan. 

  

Ketahuilah bahwa masa hanyalah masalah takdir 

engkau yang menunggui mimpi, dengan apa akan 
kusapa? 

Maka, sejenaklah meletakkan angan, lalu lihatlah pasir 

Bukankah dahulu ia batu  besar yang sekeras kuarsa? 

  

Dunia bukanlah tempat bagi mereka yang terus 
mengharap, 

mereka-reka tentang siapa takdir bagi kekasihnya. 

“Apakah engkau akan terus berdiam, dalam dingin dan 
gelap 

serta usia yang kian berkarat menunggu batas senja?” 
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Bila tiap manusia mendapatkan jodoh yang 
diinginkannya, 

barangkali kebahagiaan takkan pernah ada dan dicipta. 

  

 2010 
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Sonet 4: 

  

Belajarlah menggapai ketulusan pada cahaya 

yang takkan pernah berkhianat kepada penglihatan. 

Kemudian, setialah kepada ruang—yang terus ada 

menampung semua materi serta kehidupan. 

  

“Adakah yang lebih tiris dari kemarau sesudah hujan?” 

Engkau bertanya, seolah hidup adalah mimpi, 

lalu kita akan terbangun pada suatu zaman 

dimana kenyataan telah menunggu ditemani sepi. 

  

Kali ini, sejenaklah peluk kesendirian itu 

diantara dekapan tangan yang semakin longgar, 

semakin kendur sebab kesendirian telah tau: 

Ia akan terus sendiri sedang engkau akan berlayar. 

  

Segala sesuatu akan terus datang lalu pergi, 

engkau, bersiapkah menemani pada tiap sepi? 

 2010 
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 Kita Masih Memandang Langit 
yang Sama 
 

tidak ada jarak yang menimbulkan ketenangan 

ia telah mencipta kerinduan paling lubuk 

dari jalanan yang tertukar oleh kenangan 

kita berjarak, dari degup gunung bertabuh, dari hujan 
abu yang menebarkan tangisan peluh 

“aku magma pekat menahan gejolak, kau kepundan 
gunung menahan gemuruh” 

kita bertaruh, siapa yang hendak musnah di antara kita 

sebab bumi akan menahan magma, atau kepundan 
yang menjadi kaldera 

tidak ada jarak yang melahirkan kebencian 

ia terus memupuk keinginan, 

pertemuan sendu yang mendaras rindu 

kita berjarak 

namun kita merasa dekat 

di langit, gemintang masih bertabur riang 

bulan tengah bercumbu dengan awan 
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tak ada jarak bagi kita 

sebab rindu telah lunas oleh benda yang sama kita rasa 

Kita masih memandang langit yang sama. 

 

2010 
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Tentang Hari-hari yang Telah 
Menjadi Takdir 
 

 

hari-hari lalu, adalah haru-haru yang telah termakan 
waktu. 
pada waktu ini, telah kutitipkan segala luka dari laku 
liku hidup yang curam 
yang karam, yang muram, yang kadang 
hanya ada pada tiap kesedihan. 

 

hari-hari lalu adalah hara-hara yang telah terserap 
tanaman. 
sebab engkau hidup, sebab itu pula engkau kan 
berpulang. 
pada hadap maut, pada palung rindu, pada hidup 
yang menghirup harap harum surga, 
(atau barangkali harum yang haram bagi para pendosa) 
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hari-hari lalu adalah huru-hara yang hirab ke ingatan, 
ke kenangan, ke harapan 
yang telah terlupakan, kemana semua hidup telah 
terbuang. 

haruskah aku menyerah pada takdir, Tuhan? 

 

2010 
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Tiga Kalimat Untuk Malam 
 

 

i 
berdiam disini, aku membayangkan kegelapan adalah 
selimut yang akan menutup tidur dan mimpi yang 
memeluk setiap harapan atau harapan untuk memeluk 
mimpi-mimpi dalam hidup yang kian memanjang, 
menyisakan kenangan yang tertinggal pada lorong 
waktu yang makin usang, semakin rabun memandang 
hidup yang paling suntuk, paling remuk di antara 
ceruk-ceruk jejak yang tertinggal, lalu terisi oleh hujan 
yang turun berkejaran dengan kenyataan. 

 

 

ii 
lalu waktu akan mengusir kesendirian dengan 
kesepian, menyepikan kesendirian dalam waktu 
kemudian memerangkapnya dalam masa lalu yang 
merupakan sesuatu paling jauh dalam hidup ini, dalam 
ceruk yang kau buat dari jejak selepas hujan menjadi 
nyata, menjadi jingga paling senja sebelum semuanya 
akan tertangkup pada gelap yang satu. 
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iii 
sesiapa yang menyendiri dengan ilmu, maka 
kesendiriannya itu tidak akan menjadikannya sepi atau 
menyendirikannya dalam diam yang semakin masam 
melihat manusia kian berkarat dalam jasad yang fana, 
yang lalu semakin mencari untuk apa kenangan 
tercipta bila ia hanya menjadikan kita menolak mimpi, 
menalak harapan, serta masa depan yang selalu 
menjadi misteri untuk apa diungkapkan apabila telah 
dituliskan dalam tiap keputusan sejak azali sejak 
kesemuanya belum tercipta. 

maka, keteguhan hati adalah alasan untuk 
menunggumu, untuk mempersiapkan segala sesuatu 
sebelum pada suatu masa kelak engkau dan aku 
mencoba bersatu. 

 

Kalibata, 2010 
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Ingatan-ingatan yang Disebabkan 
Oleh Lupa 
 

 

1 

Seringkali aku ingin menjadi orang lain 
yang melihat —atau mendengarkan— 
bagaimana kisah kita tengah terjadi. 

 

Di sana, kita telah duduk bersama 
menikmati waktu yang telah lupa 
bagaimana cara menghitung detik, 
memakan usia sebab malu kupandang. 
Karena aku sedang memperhatikan 
tiap gerak mataku, tiap laku bibirku 
dalam retak senyummu 
—yang kuanggap adalah senyum 
yang menggugurkan daun, yang 
acuh terhadap kerinduan menahun. 

 

Dan aku, perlahan-lahan akan murung 
melihat diriku yang gontai setelah air 
hujan tiba-tiba turun dari sela mataku. 
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Dan engkau akan tetap tersenyum, 
memandangku, sebab senyum adalah 
kata yang engkau sampaikan diam-diam, 
“Kuatlah, kuatlah.. 
Di depanmu hanyalah ingatan yang telah 
tertimbun waktu, terkikis oleh tiap laku 
yang terjadi melulu.” 
 

2 

Semakin ingin kita melupakan ingatan, 
semakin bermukim ia dalam kenangan. 
Dapatkah kita bertemu sekali lagi? 
Lalu sejenak kita bertukar ingatan 
Hanya satu yang kupinta darimu: 
Bantu aku melupakan ingatan 
tentangmu. 

Bila tidak, biarkan aku memakai ingatanmu, 
memakai senyummu, yang tidak ada lagi aku. 

 

Kalibata, 2010 
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Sonet 5 : Tentang Pelangi yang 
Terbit di Malam Hari 
 
 
 
 

Bila mentari telah merangkak pada ujung barat 

lereng Merapi diamdiam, awan akan bersitegang 

dengan kegelapan — yang mulai merayap saat 

nyanyian malam dari gangsir telah berdendang. 

 

  

Rembulan telah menisbatkan diri sebagai ratu malam 

pada tiga jam setelah gelap telah merayap sempurna, 

Gerimis merintik sebab awan tersakiti oleh malam 

yang telah mengusir segala keindahan angkasa. 
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Pada kesepian malam aku sedang mendulang rasa 

dari sejumput hujan yang telah mengairi talang 

serupa kata yang sedang diolah oleh penyair cinta: 

tanpa kebohongan, tanpa deraian kata sayang. 

  

di langit tidak ada kegelapan. dari tirai gerimis 

yang tertempa rembulan, aku melihat pelangi tengah 
tersenyum manis. 

 

2010 
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Semacam Ode bagi Pertemuan Kita 

 

 

Aku telah mengenalmu jauh sebelum kita bertemu 
pada sesorean bisu 

di sebuah gedung tua bercat kelabu. 

Kita telah meninggalkan sajak. Tanpa katakata, tanpa 
suara yang jelas terekam oleh gendang telinga. 
Barangkali hanya waktu yang telah merekam 
pertemuan kita. 

 

“Adakah yang lebih getir dari pertemuan tanpa 
perjumpaan?” tanyaku dalam waktu yang kini semakin 
jenjang, meninggalkan kita yang sibuk dengan perkara 
dunia. “Kita bisa berjumpa bila kita kita sudah 
berkenalan” begitu mungkin jawabmu yang memang 
selalu akur dengan nalar. 

 

Aku ini orang pandir, tak paham tentang dunia yang 
semakin getir. Hanya mengerti bagaimana pohon telah 
setia menunggu hujan. 
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Aku telah jauh mengenalmu sebelum gerimis yang 
berbaris ritmis telah berubah menjadi hujan yang 
meruah, sebelum waktu telah mengikis usia yang 
semakin kelabu. Dan di langit barat, pelangi telah 
memandangku. Menunggu hujan, menunggu matahari 
tanpa kegamangan. 

 

2010 
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Karang 
 
 

Kita telah berhimpun dalam gugus karang dalam luas 
samudera tak berhingga. 

Ombak-ombak berdebur, tsunami sesekali bergulung. 
Ikan-ikan telah meninggalkan 

sarang, sebilah pedang yang kukira teripang telah 
menancap di dadaku, gurita 

telah tertangkap nelayan sebagai penyambung 
kehidupan. 

Tidak ada yang hilang dari kita ketika semuanya pergi, 
ketika semua hilang. 

Sebab karang takkan bergeser oleh gelinjang badai. 
Kita adalah karang 

tempat berlindung ikan-ikan, tempat kokoh bersauh 
jangkar kapal. 

Barangkali, hanya ketiadaan yang bisa membuat kita 
lapuk. Membuat kita tiada 

setelah ketiadaan menimpa kita semua.* 

 

2010 
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Terzina: Yang tak Berubah 
 

 

Tentang kenangan yang terlipat 

Tersendat melintas waktu 

Mengapung dalam sendu 

  

Engkau, terperangkap dalam masa lalu 

Tetap terkenang dalam hati 

Sampai mungkin aku mati. 

 

2010 
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kemudian setelah itu… 

 

(puisi-puisi tahun 2011)
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Pagi yang Berkarib dengan 
Kenangan 
 

 

Di pagi ini, begitu banyak mimpi-mimpi yang ingin 
bergegas. 
Sepertinya waktu tak akan terulang lagi esok hari. 

 

Lihatlah lima ekor harapan yang berkejaran di sana! 
Mereka bergegas pergi ke kantor-kantor, gedung-
gedung menjulang 
Dan sekolah yang berisi ilmu-ilmu mahal. 

Padahal, kau lihat? Pagi masih begitu kuyu. 
Matanya yang basah oleh embun pagi, yang masih 
menyimpan sejuta pilu. 

Oh, masihkah ada hari lalu dimana pagi masih setia 
dengan kenangan? 

 

Cilacap, 2011 
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Seorang Lelaki Tua 
 

 

Di malam yang sepi 
lelaki tua itu berbaring pada ranjang 
yang berderit kesakitan 
oleh waktu yang memakan serat kayu. 

Betapa malam kini sepi, 
Hanya sunyi 
sesekali berhembus dari jendela . 
Beberapa kenangan terbang 
berkejaran di sekitar kepalanya 
Satu ekor jatuh di pundaknya; 
kenangan tentang masa kecilnya. 

 

Bulan masih setia menyinari 
malam yang egois dengan kegelapan, 
Ia masih sendiri berbaring di ranjang 
Tanpa seorang harapan. Tanpa sosok kebahagiaan. 
Hanya kesepian yang setia di sampingnya, 
Mengibaskan air mata yang mulai 
mengotori kerah bajunya. 
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Beberapa sengal keluar dari mulutnya, 
Mulut yang penuh dengan kata-kata 
Seperti sajak yang begitu bosan mengenyangkan 
pembaca. 

Ada yang terus berdetak, 
Satu kali, dua kali, jutaan kali di dinding itu. 
sedang yang di dada 
entah mengapa berdenyut meredup. 

Ia masih sendirian. Berdua dengan kesepian. 
Tak lama kemudian, kesepianlah yang benar-benar 
sendiri. 

 

Cilacap, 2011 
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Rumah 
 

 

Sebuah gubuk beratapkan daun enau 
berdindingkan anyam blarak 
berdiri kaku di tepi danau. 

 

Seorang nenek renta 
menjumputi rumput 
yang semakin menggulma 
menutupi hati dengan rasa takut. 

 

Di beranda, 
Kakek tua berkaus oblong 
membaca secarik berita 
tentang dunia yang terus berbohong. 

 

Mereka tinggal berdua, 
bertiga dengan waktu, 
yang selalu dan pasti menyakiti; 
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mata yang semakin rabun, 
mulut yang semakin ngilu, 
dan detak, yang semakin 
meredup di dada. 

 

Hanya gubuk yang setia 
menemani mereka 
bercengkrama dengan waktu. 
Dan hidup yang begitu singkat, 
pasti akan membawa mereka 
ke rumah, 
tempat segalanya 
akan berpulang. 

 

Cilacap, 2011 
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Kapal 
 

Di ruang yang lekang 
seperti malam di bawah hamparan langit 
Aku mendengar gelegak pantai 
dari udara yang terbias kesepian. 

Kelak, segala kesepian akan menjelma 
menjadi tanjung 
Dan aku akan mengunjunginya 
menggunakan kapal-kapal kenangan 
menuju pelabuhan harapan 
dimana engkau telah menjelma ingatan. 

Matahari telah lindap 
bahkan bulan melesap 
menuju kidung malam 
dengan segala kegelapannya, 

Sekoci telah disiapkan 
untuk berjaga-jaga 
barangkali kapal-kapal akan pecah 
dan muatan jatuh ke laut 
luluh oleh kekecewaan 
yang makin menggelinjang. 

 

Cilacap, 2011 
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Sekadar Rayuan 
 

Masa depan, kubilang 
adalah rumah sederhana dengan beranda 
tempat aku bertamasya baca 
dan engkau sibuk merenda 
di meja; sepotong roti, dua teh hijau dan koran minggu 
dengan berita yang penuh dengan bunga-bunga. 

 

Di luar hujan, Sayang, tak perlu kau khawatirkan. 
Cukup di beranda, burung-burung kan terlepas sangkar 
laun debur ombak, kokok kapal api, siul kumbang 
Nusakambangan 
meresap pada telinga sealun hujan jatuh pada atap 
yang riuh. 

 

Masa depan, kubilang 
adalah pagi selepas malam 
Sepotong roti legit yang kita gigit 
bersama, sebab apa yang hendak kita miliki sendiri 
bila tiap hidup telah bersama kita bagi? 

 

Kalibata, 2011 
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Stasiun 
 

bangku peron itu senantiasa menunggu keramaian 
sejak Belanda mendirikan stasiun, dan kini, ia 
senantiasa tetap menunggu. 

rel-rel yang masih setia pada jarak, seolah mengejek 
bahwa jarak yang tengah memisahkan kita begitu 
pendeknya dibanding mereka; takkan pernah bertemu 
pada berpuluh ribu kilometer. 

lalu gerbong-gerbong yang uzur, lokomotif renta, serta 
bantalan rel dari kayu jati yang rapuh itu, adalah tanda; 
waktu merupakan batas dari sebuah tunggu. 

maka suatu nanti, setelah aku membayar karcis peron 
seribu lima ratus rupiah (sebab aku iba terhadap 
petugas kereta yang bajunya itu-itu saja) kita akan 
menyusuri jalan sepanjang rel. bergandengan. 
menemani rel-rel berkarat, menaiki gerbong-gerbong 
kosong, mengunjungi bengkel lokomotif, yang kau 
sama syahdunya dengan mereka. 

dan, bila waktu memang tertakdir menjadi akhir 
sebuah temu, engkau perlahan menjauh pelan. lalu 
kereta pun perlahan berderak, melaju pelan 
meninggalkan segala hal yang sepi, di dadaku. 

Cilacap, 2011 
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Di Atas Almari Jam Dinding Telah 
Mati 
 

Di atas almari jam dinding telah mati 
Jarum tidak lagi tunduk pada waktu 
Dan di luar malam malas, bulan tidur pulas. 
Adakah yang lebih hati dari rindu lima senti? 

Kita pun bercakap seperti gerimis yang luruh 
Lalu udara berdebu. Padahal ucap 
Belum juga selesai satu kalimat. 

Stop. Dengarkanlah rintihan di hatimu itu. 
Begitukah degup jantung orang sekarat? 
Aku mengusir cemas, tetiba suara jengkerik 
Terdengar seperti sembilu. 

Demi rindu lima senti, serta cinta seribu luka 
Aku berucap: “tidakkah yang kau dengar itu 
Selain kasih yang telah mati” 

Dan angin pun berhenti. 
Di sini kenangan tidak berfungsi lagi. 
Malam kantuk. Dan di atas almari jam dinding telah 
mati. 

 

2011 
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Kata Dengan Empat Huruf 
 

 

pada mulanya adalah mimpi 
lalu malam, demikian siang 
berganti mengiringi koridor 
waktu. waktu itu bersama- 
sama dengan mimpi adalah 
jalan menuju kenyataan, 
dan tidak ada kenyataan 
sebelum didahului oleh mimpi. 
 

 

aku adalah kanopi dan tunggang 
demikian sepokok batang pohon 
yang menjulang, yang bertumbuh 
dan kapan entah akan meluruh 
–yang demikian tidak ada yang 
dapat menebak ke mana ranting kan layuh 
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kau mungkin mengenalku 
sebagaimana aku mengenal dunia 
tapi tetap saja, dunia tidak mengenalku 
namun satu, yang dapat kucecap 
dari getir empedu waktu 
bahwasannya mimpi akan membawaku 
kepada kenyataan; 
kata dengan empat huruf: Kamu. 
 

2011 
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Di Tanjung Layar 
 

 

ada yang terus berkabut 
di ujung langit timur 
tempat matahari berjanji; 
tidak ada lagi kegelapan 
setelahku. 

dan angin berlayar 
di buritan kapal 
burung nasar mencoba 
menangkap cuaca 

dan laut itu terus saja 
menjadi misteri tentang 
angin yang basa 
serta natrium klorida yang 
tak pernah habis terjerang 

 

Tapi di sini Tanjung Layar 
tempat kesedihan hancur 
oleh tubir karang yang mengulir 
dan melankolia 
sebatas asin yang beraroma 
di angkasa 
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seorang puritan duduk 
di sekoci, menghirup 
samsu sebagai penawar waktu 

“apa yang lebih bahagia daripada memandang 
kebebasan?” 

maka pukat di tarik 
seikat ikan bergidik 
lalu diambilnya panci 
3 ekor ikan terbaring senang 

“bebaslah kalian, beranak pinaklah 
dan muliakan 3 saudaramu yang 
menjadi martir bagi manusia pandir” 

langit mengangguk takzim 
dan gelap mengilap 
saat itu matahari telah berbohong 
untuk ke-25.000 kali. 

 

2011 
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Cermin 
 

 

laci yang terbuka itu seolah mulut raksasa  
yang menganga. 
di dalamnya berserakan; 
sebuah foto hitam putih berangka 86,  
sebuah kartu ucapan 
yang rompal di ujungnya –segala barang-barang  
yang tenggelam oleh waktu, 
dan bau apak yang lebih tua dari detak jantungmu. 
kau ambil selembar foto diri. segagang sisir mungil. 
dan sebuah pengilon 
“waktu memang selalu begitu,” katamu 

 

di sudut kayu yang robek, seekor kecoa mengintip. 
barangkali menjaga pupa agar tidak hancur tergencet. 
kau kini kesepian, tapi tersenyum  
melihat senyummu di kaca 
yang begitu manis melihat dirimu. 
sampai kau tak tahu, siapa sebenarnya yang benar-
benar tersenyum. 
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akan selalu ada yang tersisa dari waktu. 
seperti barang-barang yang merekam ingatan  
sendiri-sendiri 
di dalam laci. 
di luar, hujan tidak lagi terdengar, desah nafas 
memburu kini merasukimu. 
“ini tak adil. sungguh! kembalikan hidupku yang telah 
lalu!” 
 

engkau berteriak kepada gagang kaca pemberian ibumu 
dan sisir itu kau ketuk-ketukan ke foto lusuh yang kau 
tancapkan di atas meja. 
tapi semuanya bisu. tapi semuanya biru. 

“sudahlah, waktu memang selalu begitu.” 
ujar bayangan di cermin itu. 

 

2011 
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pada akhirnya ialah… 

 

(puisi-puisi tahun 2012)
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Pada Pemberhentian ke-25 
 

 

ia berkata pada angin yang luka 
tentang jalan tanpa ujung 
tentang cuaca tanpa ramalan 
dan oase yang semakin jarang 
menyembuhkan tenggorokan yang radang. 

 

Tapi di bibir langit pelangi selalu tersenyum 
mencoba menghibur cuaca yang basa 
serta badai yang semakin nyinyir di angkasa; 
‘Kapan ini akan berakhir?’ 
tanyanya. 

 

Tak seorang pun tahu kapan tujuan terkejar. 
Mungkin nanti, setelah langit lepas, 
dan gunung tercerabut dari bumi 
dan matahari hilang pada saat fajar. 

Ia memejam—barangkali berdoa; 
‘semoga di depan dapat kutemui Tuhan’ 
lalu tapak dimulai dengan niatan suci 
melebihi embun pada ujung-ujung duri. 
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Akan ada musim yang luruh 
pada setiap gegas di dalam tekad 
tempat membentuk harapan 
serta mimpi yang jauh. 

Lalu di depan, ia temui pemberhentian ke-26. 

 

Pancoran, 2012 
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Ingatkan Aku Untuk Terus 
Melupakanmu 
 

 

Kaubilang cinta tidak selamanya tetap 
kadang naik, kadang turun 
seperti iman. 

Aku kira itu cuma kiasan 
yang berlebihan, 
sebab iman 
berkaitan dengan Tuhan 
dan cinta sebatas manis 
di dada. 

Kau menggugat 
Bahwa cinta bisa saja 
pahit seperti kopi hitam 
yang disajikan kepada 
petugas ronda malam. 
(Dan cinta, tentu saja 
Ciptaan Tuhan) 

Kita tidak menemui sepakat 
Udara seperti angkuh 
membiarkan napas sesak, 
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Malam telah memerangkap 
manusia pada ketidaksadaran, 
Dan jejeran huruf 
terlihat sangat membosankan. 

Aku putuskan tinggal. 
Engkau putuskan bertahan. 
Yang berarti 
kita telah sampai 
pada kesepakatan 
untuk tidak bersepakat. 

 

Dan melalui bintang di angkasa 
Aku sampaikan pesan; 
“Ingatkan aku 
Untuk terus 
Melupakanmu.” 

 

Pancoran, 2012 
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Angin 
 

 

Awan selalu memberimu ruang untuk bertanya apa 
saja; 
mengapa angin begitu  buta? misalnya. 
Lalu cakrawala bercerita tentang daun yang jatuh 
dan bagaimana kesedihan muncul dari rupanya yang 
keruh. 
‘Siapa yang menghendaki ia gugur?’ 

 

Akan selalu ada titik awal 
seperti suara intro yang dibawakan 
gitaris handal; ini awal lagu yang hebat! 
Namun panggung tidak selamanya gemerlap 
dan akhir adalah jalan untuk sebuah applause. 

 

Engkau menggenggam sepotong ilalang 
bunganya terbang oleh angin yang buta 
dan membawanya ke tempat bertekanan rendah. 
‘Ah, ternyata angin tidak buta 
—hanya saja kita yang tak kuasa menangkapnya.’ 
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Engkau mengangguk lalu menghadap lagi ke awan 
engkau hendak bertanya, namun diurungkan. 
‘Ya, mungkin cinta pun begitu.’ 

 

Pengadegan, 2012 
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Sebaiknya Kita Bergegas, Sebentar 
Lagi Hujan Turun Dengan Deras 
 

Mereka telah meninggalkan kota 
tanpa menyisakan kenangan sedikitpun. 
Dan taman tinggallah peluk yang lapuk 
serta aroma hingar yang hambar 

Engkau membuat selimut dari kesedihan 
memandang gedung-gedung yang semakin tumbuh 

Adakah memang segalanya berubah? 

Tidak ada lagi waktu bercerita tentang pertandingan 
bola 
waktu kini seolah roti yang habis dibagi 
lalu pertemuan sekedar acara reuni 

Tetiba langit merunduk 
saat detak jarum jam menghabiskan pertemuan 
dan gemuruh adalah tanda 
suatu nanti tidak akan ada yang tersisa. 
 

‘Sebaiknya kita bergegas, 
sebentar lagi hujan turun dengan deras’ 

 

Pengadegan, 2012 
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Panggung 
 

: Goenawan Mohamad 

 

Kegelapan adalah cara sebuah pertunjukan dimulai. 
Setelahnya, tirai kan terangkat dan udara riuh 
menyesaki dada pemirsa yang keruh. 
Lalu cahaya mulai temaram, semacam fajar 
menyibak pagi dengan penuh hingar bingar. 

 

Sejurus kemudian yang tampil adalah segala hal 
dari sebuah skenario. 

 

Ia masih berdiri di seberang panggung, segaris lurus, 
memandang pertunjukan melalui mukanya yang tirus; 
‘Pertunjukan adalah cara manusia menjadi seorang 
pencipta.’ 
 

Ia melihat dengan seksama: lakon-lakon yang 
melempar dialog 
dan bunyi musik tradisional terdengar dari bubungan 
di atap teater. 
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‘Setiap lelakon, biarkanlah berekspresi 
terbebas dari segala skenario dan tendensi’ 
Ia menekan-nekan dagunya 
sementara seorang asisten terus saja memberi instruksi; 
“tidak semestinya ia menangis tersedu!” 
“seharusnya ia mati pada sebuah perang saudara.” 
Namun sutradara itu terdiam, 
‘biarlah, biarlah segala sesuatu berjalan dengan alami. 

 

Ia pun kembali ke balik panel kendali 
membenarkan kembali arlojinya yang rusak 
Lagi dan lagi. 

 

Pancoran, 2012 
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Pada Sebuah Timeline 
 

: Goenawan Mohamad 

 

Pada pagi yang pukul tujuh 
orang-orang mulai merencanakan 
bagaimana hari ini mereka akan berkeluh. 

Dan jalanan adalah tempat untuk menghabiskan usia 
Bersama seonggok mimpi yang tersisa semalam. 

 

‘Hidup adalah pengulangan cinta yang tak pernah 
membosankan.’ tulisnya. 
 

Lalu semua memang berulang, seperti dering gasir 
yang selalu ia dengarkan setiap malam 
Dahulu, dahulu sekali sebelum keramaian mengusir. 

Akan ada cinta yang tersisa dari tiap macet di jalan 
raya 
serta beban kerja dan waktu yang terus saja mengerut 
di jantungmu. 
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‘Kita sudah lupa, berapa banyak pagi sudah 
menghampiri 
Dan esok, apakah ada lagi?’ 

Maka, dunia maya adalah jalan keluar 
dari kenyataan yang semakin membosankan. 
Adakah memang yang benar-benar nyata? 

 

Pada akhirnya ia menulis; 
“Bawalah aku pergi kepada ketiadaan, 
dan kita bersama di sana, tanpa jalan pulang.” 

 

Pancoran, 2012 
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Sajak yang Sentimentil 
 

:Goenawan Mohamad 

 

Apapun yang tertulis pada waktu, 
juga pada sajakmu, adalah frasa yang sentimentil. 

Ketika di luar malam hanya menyisakan gigil, 
Bulan kisut, dan bintang hanyalah titik-titik mungil. 
“Maaf, kesedihan tidak dapat dipesan hari ini,” 
Kata pelayan kepada waktu, juga sajakmu. 

Lalu engkau mencari kepak kunang-kunang 
dari warna kirmizi sampai biru lazuardi, 
“Semakin biru, segala sesuatu akan semakin panas,” 
ucapmu. 

Tapi yang tersisa dari tiap sajak 
yang dibacakan berlarik-larik sampai tamat 
adalah kesedihan, adalah sentimen waktu; 
yang terus saja memburu, terus saja membiru. 

 

Pancoran, 2012 
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Perpisahan 
 

 

(i) 
Orang-orang selalu datang dan pergi dalam kehidupan, 
sebagian meninggalkan cerita yang terus menetap pada 
ingatan. 
Mereka bertanya, “Untuk apa orang-orang bertemu?” 
Orang-orang, kataku, bertemu untuk membuat kisah 
yang dapat menghibur hati ketika gundah dan resah. 
Tapi perpisahan selalu datang dengan tiba-tiba 
seperti musim yang tidak lagi dapat kita kira 
Pada bagian ini, ingatan adalah tempat 
paling kokoh menyimpan cerita—juga cinta. 
 

 

(ii) 
Perpisahan adalah cara agar kita menghargai sebuah 
pertemuan; 
Musim yang sibuk oleh kerja, ketegangan terhadap 
sejawat, 
dan waktu yang terus disita oleh penat. 
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Tapi hidup adalah perkara mengingat 
segala hal yang tiba-tiba menjadi kesedihan; 
‘Dahulu, aku pernah bertemu dengan orang-orang 
hebat 
dimana waktu berjalan begitu menyenangkan’ 
Perpisahan adalah cara untuk membuat orang menjadi 
kuat 
Dan kini mereka telah berada pada hidup yang lebih 
sentausa. 
 

Alangkah sedihnya menjadi anak burung, 
yang berpisah dengan induknya ketika dewasa. 
Sekarang, kita pun berpisah. Tapi kita tak sedih.* 
 

2012 

 

*) Bait tersebut merupakan adaptasi dari Puisi 
Goenawan Mohamad berjudul “Di Kebun Jepun”. 
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Seseorang 
:Rekha Mahesthi Dewi 

 

 

Seseorang akan datang padamu bersama waktu 
Dan matahari tumus di ujung sebuah tunggu 

Seseorang akan merapikan rambutmu yang masai 
Dan panorama tak lagi pemandangan yang permai 

Seseorang selalu di sampingmu, sampai nanti engkau 
gugur 
Selayak karang menunggu ombak hingga tugur 

Dan seseorang akan membuat rumah di dadamu 
Atau ingatan yang selalu berupa senyum merindu 

 

Tapi seseorang tidak selalu menyibak terang dari kelam 
Seperti sebuah sajak yang terlalu balam 
Pada masa ini engkau harus lapang 
Seperti langit dengan berjuta bintang 
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Seseorang akan mengingatkanmu tentang lupa 
Dan surga tempat engkau kembali bersama 

Seseorang di sana akan memintal rindu 
Dan engkau di sini menahan sejuta pilu 

Seseorang akan terus bermukim dalam ingatan 
Dan seseorang itu, barangkali kekasih 
yang selalu engkau gumamkan. 

 

2012 
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Akhir Cerita 
:Rekha Mahesthi Dewi 

 

Kau yang berjalan dalam degup kencang orang-orang 
hilang 
Menghadirkan jawab bagi mata hitam yang menyalang 
: Sesudah penantian, pasti ada jawaban 
Seperti sumringah selepas lipu 
Seperti gairah setelah lesu 

Dan bahagia tinggallah waktu yang menunggu 
Yang memakan segala hal di dunia—termasuk dirinya. 

Kita selalu tertumbuk pada satu persoalan; 
Setelah mair, benar adakah suatu kehidupan? 

Namun kegelisahan pastilah mendapat jawaban 
Sebab kitab adalah firman terjanjikan 
Dan tidak ada satupun darinya yang daif 
Sebagaimana kita lahir dalam keadaan naif 

: 
Pada bagian akhir suatu cerita 
Kita hanya mengharap bersama 
Bahwa surga adalah tempat kita bertemu berikutnya. 

 

2012 
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 Di Tanjung Priok 
:Rekha Mahesthi Dewi 

 

Di Tanjung Priok, gigil membawa angin darat 
menuju laut lepas tak berbatas. 

Di anjungan beberapa kapal seperti enggan 
melepaskan tautan, memisahkannya 
dengan daratan yang mencegahnya bergelinjang. 

 

Tapi inilah hidup, kata laut, dan engkau 
harus mencoba deburku, hablur ombakku 
Merasakan bebas seperti camar 
mencari ikan dengan awas. 

Dan cuaca menyisakan aroma basa 
Di ujung barat jingga memberi tanda 
Bahwa waktu semakin tua. 

 

Engkau mendesah, aku pun. 
Kita menatap layang-layang putus 
yang hilang kendali oleh anak-anak pantai 
Sementara dermaga sesaat kosong 
hilang kapal mencari sebuah petualangan 
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Aku-engkau, berdoa; 
“Semoga semua hal di dunia 
berjalan sesuai takdir” 
lalu kita kembali berjalan, 
meninggalkan dermaga, 
Kembali membuat takdir kita. 

 

2012 
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Resital Kesedihan 

 

 

Di kalender itu, hari telah bergeser perlahan . 
Angka berjalan menjadi tua 
dan rabun selalu menyelimuti 
ingatan tentang usia. 

 

Jam mulai berdetak tidak beraturan 
pun degupmu yang berkejaran dengan waktu. 
Di luar, malam telah menyisakan 
bau hari yang basi. 
Dan bulan masih saja bersikap 
seolah ia yang paling cakap. 

 

Tapi tenang, sebentar lagi semuanya akan baru 
Seperti esok yang akan datang 
meninggalkan lelahmu yang sangat. 
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Engkau bersenandung lagu 
masa kecilmu; 
“Di sebuah gua, di sebuah ngarai 
Penambang menggali batubara 
Dwelt namanya, 49 usianya 
Dan Clementine nama putrinya 

Oh, sayangku, sayangku Clementine 
Engkau telah tiada untuk selamanya 
Maafkan aku, sayangku..” 

 

Kau memeluk potret hitam-putih 
berangka delapan puluh enam 
Di mana kesedihan belum tercipta. 

Dan kini, semua terasa seperti mimpi; 
Waktu yang gegas 
Ingatan yang lugas 
Dan esok, yang barangkali 
Akan hadir dengan kesedihan 
Yang lebih beringas. 

 

2012 
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persembahan sahabat… 
 
(sekumpulan puisi sahabat twitter)
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Berjanjilah 
 
Oleh: @VWidiyaswati 
 
 
Sudah waktunya, Tuan, jemari yang dulu kau pinjam, 
kini kau miliki 
Akan ada iring-iringan 
Akan ada tetabuhan 
Akan ada mawar merah di atas ranjang, yang menjadi 
tungku –membakar kita sepanjang malam 
 
Tahukah kau, Tuan, telah lama aku menanti kau 
berjanji 
Menjadikan hatiku satu-satunya tempat kau kembali 
 
Tak lama lagi, Tuan 
Kau menghuni bantal sebelah kananku 
Mengganti selimut dengan bara dari lengan-lenganmu 
Memandang kagum diam-diam lelapku 
Menghangatkan tengkukku dengan desah nafas dari 
bibirmu 
 
Kelak,  
Akan ada tawa dari keluh kekesalan  
karena anak-anak kita 
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Akan ada satu hari pada setiap tahunnya, sambil 
tertawa kita mengucapkan: 
“Hari ini adalah hari itu, Sayang.” 
Hingga mawar merah berganti bidara dan kamboja di 
atas ranjang. 
 
Katakan padaku, Tuan, apapun yang terjadi nanti, 
genggaman tak kan kau lepaskan. 
 
Karena sejatinya setia; bukan pada mencintai sampai 
mati, tapi sekuat apa kita bertahan, dalam badai dan 
hujan. 
 
Berjanjilah… 

 

2013
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Satu Babak Kehidupan 

Oleh: @IwanSky_ 

 
Luruh angin 
Sepenuh sunyi 
Perempuan hujan 
Perempuan embun 

Kau api 
Mata hati 
Kau air 
Mata diri 

Lengkapi rusukku 
Sedihmu milikku 

Kita batu karang 
Pada samudera yang melambai 

Perempuan ombak 
Kupinang kau 
Pada satu babak kehidupan 

 

2013
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Pernikahan Embun 
Oleh: @aa_muiz 

 

Sayang, 
aku ingin menikahimu sebagai embun 
beningmu yang rimbun 
mengisi kosong pagi hati 
memulihkan luka yang belum selesai 

Sayang, 
aku ingin menikahimu sebagai embun 
dan aku daun 
kita bercumbu mesra 
berbisik kepada Tuhan 
sebelum fajar merekah memerah ingatan 

Sayang, 
aku ingin menikahimu sebagai embun 
dan aku daun 
hari-hari kita selalu pagi 
dengan segenap doa sunyi 
sebelum kita terbakar di sejengkal matahari 

2013 
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Perjalanan 
 

Oleh: @aksara_saja 
 
 
Kelak, akan tiba saatnya, di suatu malam yang tenang, 
aku mengantarmu 
dalam sebuah perjalanan panjang. Menuju kesunyian. 
 
Kita berbagi rahasia, diam-diam. Saling menyebut 
nama, dalam diam. 
Menebus rahasia, kepada Sang Maha Rahasia. 
 
Dan malam pun tak mampu mencuri dengar, sepasang 
rahasia dalam 
mata-mata berbinar. 
 
Hingga tibalah saatnya kita dalam akhir perjalanan itu. 
Kau mencium 
pergelangan tanganku, tanpa menghilangkan 
rahasiamu. 
 
Ketika kita sepakat menamainya: surga. 

 

2013 
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Seperti Aku Mencintaimu  

Oleh: @el_nonymous 

 
 

Seperti aku mencintaimu,  
purnama merahasiakan bintang.  
 
Noktah kecil yang setia  
menunjukkan arah utara. 
 
2013 

72 

 

M.  N u r c h o l i s 

 

Kau dan Lampu Merah 
Oleh: @el_nonymous 
 
 
Aku mencintamu  
seperti mencinta lampu merah.  
 
Mata sewarna luka  
yang setia memintaku istirah. 
 
2013 
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Tanpa Suara 
 Oleh: @el_nonymous 
 
 
Sebab kau mata lentera,  
aku menabuh malam  
 
dengan tanpa perlu suara. 
 
2013
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Kebahagiaan 
Oleh: @pelukis_kata 
 
 
Terbangun di pagi hari 
dan melihat dia yang kamu cintai 
tidur di sampingmu, 
 
Adalah kebahagiaan yang tak terlukiskan 
dalam kata-kata. 
 
2013
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Di Dalam Kamu  
Oleh: @dzdiazz 

 

ijinkan aku mencium keningmu 
menitipkan yang ingin rengkuh di kepalaku 
sekalian meletakkan takdir yang ingin kuucap namun 
kelu di suaraku 
 
tiba-tiba ada gelisah luntur dari baju rindu 
menjadi warna bertumpuk-tumpuk di ujung yakin 
 
di matamu kini, aku ingin menari-nari seirama kedip 
menuai sembunyi kerling seperti debu yang tak lagi 
berani memerah-pedihkan matamu 
 
di kepalamu, aku mau jadi sesuatu yang berputar tak 
memusingkanmu 
tetapi kau perangkap sebagai jejatuhan ingat paling 
menenangkanmu 
kau takkan butuh obat, hanya menatapku, lalu 
mendekat untuk dekap 
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di bibirmu kini, aku menjadi pagut yang kau setarakan 
dengan nikmat teh hangat pagimu 
mempertemukan ucapan-ucapan diam, membiarkan 
nyaman saling mengecup 
pada sebelumnya, di sinilah aku melafalmu hanya 
lewat doa-doa 
 
di telingamu, biarkan aku menjadi suara paling sering 
singgah 
sejak pagi hingga malam menjelang pagi lagi 
dan mungkin bising dengkur saat tak sadar aku 
memelukmu lewat mimpi 
 
di dadamu, sebelum anak-anak kelak menyambung 
hidupnya, ijinkan aku menjelajah tiap detak 
mengenali debar di mana aku kau biarkan larut sampai 
cintaku tak mau surut 
 
di tanganmu, di sela jemarimu, biar aku mengisi tanpa 
kau mintai 
menggenggam hangat serupa selimut yang kau 
tutupkan di atas tubuhku saat aku kelelahan selepas 
bekerja 
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di kakimu, biar nanti anak-anakku menemukan letak 
surganya 
dan mengingatkan aku supaya tak meninggalkanmu 
selangkah saja 
 
semoga, kita adalah takdir yang hidup sepasang 
penghuni semesta di naungan tangan-Nya 
semoga. 

 

2013 
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Tentang Sebuah Janji 
Oleh: @child_smurf 

 

:untuk R 

 

Dear Calon Suamiku, 

Akulah gadis yang sebentar lagi kau pinang, kau 
baitkan janji seumur hidup di hadapan Tuhan. 

Akulah gadis yang diciptakan dari sepasang tulang 
rusukmu, yang kemudian dipertemukan untuk saling 
menggenapi. 

Akulah gadis yang kelak kan menjagamu; bersamamu 
hingga di akhir hayat. 

Akulah gadis yang kelak dari liangku akan melahirkan 
buah hati kita, mendidiknya dengan penuh cinta juga 
kasih sayang. 
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Dear Calon Suamiku, 

Aku tak bisa menjanjikan apa-apa, karena 
bagaimanapun aku juga manusia biasa, kerap khilaf 
dan lupa. 

Jika kelak aku melakukan perbuatan yang tak kau 
sukai, bisakah kau tegur aku dengan lembut? 

 

Dear Calon Suamiku, 

Kelak, jika aku tak lagi sempurna, baik wajah, bentuk 
tubuhku ataupun pribadiku. Tolong, tetaplah di sini 
bersamaku. 

 

2013 
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Sepasang 
Oleh: @warniwarnaku 

 

Sepasang lengan dipertemukan untuk saling 
menghangatkan, memberi kenyamanan dari segala 
lelah, saling menopang untuk bersambung tangan. 

 

Sepasang mata dipertemukan untuk memberi 
keyakinan, bukan hanya sekadar saling pandang 
melainkan saling menuturkan kejujuran. 

 

Sepasang kaki dipertemukan untuk berjalan beriringan, 
seirama, tidak untuk bersilangan. 

 

Sepasang hati dipertemukan, aku dan kamu, bukan lagi 
dua, melainkan satu. Di hadapan semesta dan ia yang 
menyatukan kita. 

 

2013 
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Ini Bahagia Milik Kita 
Oleh: @_bianglala 

 

 

Bersamamu, 

    meski di jalanan lengang 

    pun basah sisa hujan menggenang 

—semua kembang bernyanyi riang. 

Hingga nanti di ujung waktu 

usai adalah masalah puisi sang penyair rindu. 

 

: ini dunia kita, ini bahagia milik kita. 

 

2013 
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Kidung Rindu 
Oleh: @Andria_31 

 

 

Selamat datang, Kasih. Di ujung gelisahku ini telah 
menjadi perjalanan dengan seribu liku dengan berjuta 
kerikil dan milyaran debu. 

 

Setiap tapaknya bersajak tentang  

perjuangan kau dan aku 

Mengetuk pintu restu diantara tembok tinggi  

yang kaku dan beku 

Memenangkan hati Ibu dan Bapakmu 

 

Untukmu yang akan menjadi istriku, 

Tibalah waktunya kita di depan altar cinta,  

janganlah ragu. 

Sebab peluk, cium dan cumbu kini tidak akan lagi tabu. 
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Dalam kidung rindu kita bersama melukis rona 
semesta dengan bulan, bintang dan srengenge yang 
berleburan dalam dua jiwa bersua yang akan menjadi 
esa. 

 

Aku sandarkan seluruh jiwaku pada dinding rahimmu 
melalui ayat-ayat cinta-Nya, Kasih. 

Yang telah dijatuhkan dari ketinggian san amenuju 
tanah yang tandus, menjelma sungai yang bermuara 
menuju segala bahagia yang maha baka. 

 

Dengan satu kecupan di keningmu, kita membangun 
peradaban di dalam dunia yang baru. 

 

Semoga bahagia selalu 

Kau dan aku 

:Pengantin baru. 

 

2013 
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Kado Untuk Calon Istriku 
Oleh: @hatijingga 

 

 

Kepada kekasihku, bacalah ini sebelum kau terlanjur 
menjadi istriku. ini kado pernikahan kita jika kau 
mengijinkan aku menjadi pendampingmu. 

Pada hari ini janji kita diikat dalam ikatan yang 
diberkati oleh alam semesta, udara cerah, bunga-bunga 
bermekaran, dan kamu jadi putri tercantik di mataku, 
hari ini dan untuk selamanya. 

Emas bertahtakan batu merah telah di genggaman, siap 
kuselipkan di jari manismu, kubeli dengan seluruh 
tabungan cintaku yang kusiapkan sejak mengenal 
hatimu. 

Rencana indah telah banyak kita buat, bukan tentang 
bulan madu atau pesta seperti apa yang akan kita 
langsungkan, tapi tentang rumah seperti apa yang akan 
kita tempati, bunga apa yang ingin kau tanam di taman 
kita dan berapa jumlah anak kita, walau kita belum 
sepakat untuk yang satu itu tentu saja, apapun itu akan 
jadi seperti apa nantinya, asal bersamamu aku bahagia. 
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Niat baik ini telah lama tercipta sejak aku melihat 
senyum indahmu, sejak aku mengenal syair-syair 
manismu dan sejak aku tahu luka terdalammu, aku 
ingin kau jadi istriku, kekasihku, sahabatku, ibu dari 
anakku, sejak aku mengenal hatimu. 

Indahnya gaun putih yang kau kenakan tak bisa 
mengalahkan indahnya senyummu, kau kekasih yang 
telah ku tunggu seumur hidupku yang bermata teduh 
membuatku berkali-kali jatuh dalam tatapan matamu, 
dan dalam mata itu ku bangun harapan tentang masa 
depan kita. 

Kado-kado telah datang bahkan sebelum pernikahan 
ini di langsungkan, doa keluarga dan para sahabat yang 
membuat kita bisa bersama, itulah kado terindah yang 
kita butuhkan, karna cinta kita tumbuh bersama doa, 
doamu dan doaku yang di kabulkan oleh-Nya, dan hari 
ini kita di satukan atas ridha-Nya. 

Aku pria biasa yang beruntung bertemu bidadari 
sepertimu, bermata teduh, berhijab ungu dan hati 
selembut salju, aku mencintaimu karna allah 
memilihmu untukku, jadilah kekasihku selama kau 
mampu dan selama tuhan mengizinkan jadilah sahabat 
terbaikku. 
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Hari ini akan kita kenang seumur hidup kita, kau dan 
aku bersanding jadi raja dan ratu semalam, doa-doa 
bertebaran di depan kita seakan pintu surga tiba-tiba 
terbuka di hadapan kita. 

Andai umurku selesai di hari inipun aku bahagia, 
Tuhan telah mempertemukanku dengan salah satu 
bidadarinya dan di surga nanti aku hanya ingin 
berjumpa dengannya 

Nanti, di suatu hari jika kita tengah letih tuk saling 
mencintai, bacalah lagi tulisan ini, tulisan yang ku buat 
sehari sebelum pernikahan kita di hari jantungku akan 
meledak menanti hari yang akan menyatukan cinta 
kita, semoga dengan membacanya bara cinta kita akan 
tetap ada dan terus menyala sampai maut memisahkan 
kita berdua. 
 

2013
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beberapa sajak twitter…
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Ode Buat R 
Sajak pendek @kolasecerita 

 

Pada lengkung senyummu, telah kuserahkan masa 
depan, di mana kebahagiaan akan menjadi agenda 
hidup, tiada lagi kesedihan. 

 

Jika kelak kita dipisahkan oleh nasib, aku harap Tuhan 
berbaik hati, mempertemukan kita, dalam ketiadaan. 

 

Masa laluku adalah kertas usang yang lusuh, dan di 
masa depan, kan kutulis kebahagiaan kita pada tiap 
tinta yang jatuh. 

 

Bahkan taman yang kosong, selalu ditemani nyala 
lampu neon. Apakah engkau tak keberatan, 
memapahku sepanjang kegelapan? 

 

Selain rindu, agaknya ada doa-doa yang terus 
menghidupi cinta kita. 
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Satu hari lagi Sayang, kita akan berlari di antara 
ilalang, dengan telapak tangan yang saling berdekapan. 
~ @ara_damiril 

 

Ada malu di ujung rindu yang tersipu menanti waktu. 
~ @ara_damiril 

 

Butir hujan seperti rinai rindu yang ruah ketika 
menyentuh bumi. Merasuk seperti tubuh yang tergila-
gila karena cinta ~ @ara_damiril 

 

Tiba kau pulang. Sisakan satu biji peluhmu; agar 
kuhapuskan lelahmu; pun kita berbagi kisah -- bahagia 
di dulang. ~ @_bianglala 

 

Aku mengiyakan jawaban; bulu mataku yang menutup 
anggukan -- sehat mau pun sakit. ~ @_bianglala 

 

Aku belajar kesetiaan dari Drupadi; adalah dari biji-biji 
yang dituaikan kebahagiaan hingga nanti. ~ 
@_bianglala 
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Hadirmu adalah kado terindah dari ruang tunggu 
waktu, pernah membatu—dalam suka dan duka 
bersamamu. ~ @_bianglala 

 

Berbahagialah denganku, kekasih. Muasal senyum 
akan tercipta, kelak dari bibir anak-anak kita. ~ 
@_aksara_ 

 

Sebab aku tak mampu mendefinisikan rasa cinta di 
dada, sebab itulah aku berdoa. ~ @rekha_nene 

 

baju hangat ini telah menyerah kepada udara dingin 
yang menyayat kulitku perlahan. mungkin, hanya 
pelukan hangatmu yang mampu melawan. ~ 
@rekha_nene 

 

Dalam sisa usiaku, mari habiskan senja di beranda 
rumah kita. Dan membiarkan anak-anak berlari dalam 
bahagia. ~ @_aksara_ 

 

Aku hanya punya jatah hidup sekali, entahlah sudah 
tinggal berapa, hanya saja sisanya aku ingin 
menghabiskan denganmu. ~ @anginlalu_ 
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Kamu takkan pernah mampu menjalani hidup sendiri. 
Singkatnya; menikahlah denganku. ~ @anginlalu_ 

 

Malam ini, kekasihku, kita akan berbagi jiwa--menaruh 
separuh dariku kepadamu-darimu kepadaku. Sampai 
senja tua renta. ~ @_aksara_ 

 

Rumah kita, kini, telah berpintu janji suci. Masuklah, 
dan ijinkan segala bahagia jadi pengasuh anak kita--
kelak. ~ @_aksara_ 

 

Di jantungku, sudilah menjadi degup yang selalu 
berdetak, hingga Ia mengistirahkan jantungku, 
Kekasih. ~ @warniwarnaku 

 

Ini awal bukan akhir, segala yang ada padaku menjadi 
kekal bagimu, dan seluruh doa restu menjadi bekal 
untukku. ~ @warniwarnaku 
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