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SEORANG GURU bertanya, “Apakah setiap kita bisa menjadi seorang 

penyair?” Saya masih ingat, siang itu – dalam pelatihan menulis sastra 

yang sederhana –  penyair Joko Pinurbo menjawab secara bersahaja, 

“Setiap orang bisa menjadi penyair. Paling tidak untuk dirinya 

sendiri!” Di beberapa forum, bahkan di ruang kuliah sekalipun, orang 

menanyakan hal serupa, dan jawaban Joko Pinurbo selalu saya 

sampaikan ulang. Jawaban yang tidak muluk-muluk tetapi ada 

motivasi dan harapan bahwa setiap kita memiliki hak yang sama 

untuk mengakrabi puisi. 

 

Semangat inilah yang akhirnya disampaikan Gurunda Prof. Suminto A. 

Sayuti agar dalam rangka dies natalis FBS UNY ke-55, seluruh keluarga 

besar FBS UNY membangun gerakan berakrab-akrab dengan puisi. 

Sebuah kesadaran untuk menjadikan puisi teramat lekat dengan 

hidup kita. Selain penerbitan antologi ini, satu bentang puisi akan 

dipajang amat panjang di kampus, bagai sebuah jalan yang dipenuhi 

puisi. Sebuah pesan ingin disampaikan: di jalan puisilah seseorang 

diharapkan menemukan nilai kemanusiaannya. 

 

Buku kumpulan puisi “Percakapan dalam Kamar” ini mencoba 

merangkul semua orang untuk berakrab-akrab dengan puisi. Puisi 

tidak harus dipandang secara rumit. Ia sederhana saja. Setiap orang 

berhak berkenalan dengannya. Itulah sebabnya, para penulis dalam 

buku ini hadir dari latar belakang yang beragam, terutama dalam 

intensitasnya bergaul dengan puisi. Di antara mereka ada penyair, 
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dosen sastra, dosen seni, mahasiswa pegiat sastra, anak-anak muda 

yang sedang belajar mencintai sastra, ibu darmawanita, guru, alumni, 

dan karyawan di lingkup kerja Fakultas Bahasa dan Seni (FBS UNY). 

Kesediaan para penulis untuk mengirim anggitan puisinya dalam 

antologi yang diterbitkan dalam rangka peringatan Dies Natalis FBS 

UNY ke-55   ini memperlihatkan bahwa mereka pernah berinteraksi 

dengan puisi, bahkan saya menduga mereka sering melakukan 

percakapan dengan diri sendiri melalui puisi; sebuah “percakapan 

dalam kamar” yang amat intens, intim, dan mendalam. 

 

Puisi-puisi yang terhimpun dalam buku ini tidak diikat oleh satu tema 

tertentu. Keseluruhannya merekam “percakapan” penulisnya dengan 

diri mereka sendiri. Sebuah percakapan untuk menyusuri jalan 

kemanusiaan dan kedirian.  Sebuah refleksi atas hidup dan kehidupan. 

Ada yang bercakap tentang bapak dan orang-orang tercinta. Ada yang 

nggerundel tentang negara. Ada yang bertutur tentang harapannya 

pada anak-anak. Ada yang berusaha memaknai jejak-jejak perjalanan 

di setiap kota dan negara yang disinggahi. Semuanya diabadikan 

melalui puisi. Tidak adanya sebuah tema yang mengikat sekaligus 

memperlihatkan bahwa kehidupan ini tidak monokrom. 

 

Dalam kehidupan yang semakin riuh dan gaduh ini, kadang kita lebih 

menghajatkan ruang-ruang reflektif. Yang di dalamnya seseorang 

dapat menghadirkan kejernihan berpikir, berolah rasa, dan bersikap. 

Puisi dengan kerja-kerja ekspresi dan apresiasinya membuka ruang-

ruang refleksi tersebut. Ruang yang memungkinkan seseorang 

melakukan “ziarah ke dalam diri” mereka. 

 

Judul puisi ini diambil dari salah satu sajak Ahmadun Yosi Herfanda, 

alumni FBS UNY yang juga sebagai penyair dan pernah menggawangi 

rubrik sastra di Harian Umum Republika, yang dengan rendah hati 

bersedia mengirimkan sajak-sajaknya untuk antologi ini. Mendapat 

kiriman puisi dari seorang penyair, seperti Mas Ahmadun atau juga 

Mbak Ita Dian Novita dan yang lain, tentu merupakan bentuk 
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dukungan moral yang besar bagi kerja-kerja mengakrabkan puisi (dan 

sastra) pada masyarakat. 

 

Buku ini dapat terbit berkat bantuan dan kerja keras banyak pihak, 

terutama Bu Siti Perdi Rahayu dan Anggi Dewanti. Mereka berdualah 

yang mengumpulkan dan memilah puisi-puisi ini dari para penulis. 

Tentu dengan beragamnya penulis, kerja dilapis pertama ini tidaklah 

mudah. Antologi puisi ini hadir juga berkat kerja Dik Trya Pamela 

Dewi, Willy Putro Prakoso, Ranny Noviantari, dan Mbak Ayuning 

Mustika Ati yang menata serta merapikan file sehingga siap untuk 

diterbitkan. Kerja mereka berdua pun tidak mudah. Kadang ada puisi 

tanpa kejelasan siapa penulisnya. Kadang ada nama penulis, tapi puisi 

tanpa kejelasan judul.  

 

Terima kasih juga dihaturkan kepada segenap pimpinan dekanat FBS 

UNY; Bu Endang Nurhayati (dekan), Pak Maman Suryaman (WD I), Pak 

Rohali (WD II), dan Bu Kun Setyaning Astuti (WD III) yang terus 

mengawal proses penerbitan antologi puisi ini. Semua orang tahu, 

memroduksi buku puisi bukanlah sebuah usaha yang menguntungkan. 

Acapkali merugi. Hanya karena cinta kepada puisi dan keyakinan akan 

manfaatnya – meski daya pengaruhnya berangsur-angsur – yang 

menjadikan fakultas ini terus mendorong untuk tidak berhenti 

menulis dan menerbitkan buku, salah satunya puisi. 

 

Kami sampaikan terima kasih pada para penulis yang telah 

mewakafkan puisi-puisinya dalam antologi ini. Inilah rintisan awal kita. 

Semoga menjadi peta jalan bagi kerja-kerja kita mengakrabkan puisi 

pada masyarakat. 

 

 

Tabik, 

Dwi Budiyanto 
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Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh 

Puji syukur kita panjatkan ke-hadirat Allah SWT sebagai rasa syukur 

kita atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita semua dengan 

terus menerus tanpa henti. Atas rahmat-Nya pula antologi puisi ini 

dapat diterbitkan. Antologi puisi ini diterbitkan dalam rangka 

memperingati Dies Natalis Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas 

Negeri Yogyakarta yang ke-55.  

 

Penerbitan antologi puisi ini sebagai salah satu wujud kepedulian 

seluruh civitas akademika terhadap usaha pelestarian budaya 

berpuisi. Di samping itu merujuk ide penggagas, yaitu Prof. Dr. 

Suminto A Sayuti, penerbitan antologi dan parade puisi ini untuk 

memasyarakatkan puisi pada semua kalangan karena puisi bukan 

milik para akademisi saja.  Di balik alasan itu semua, tujuan utamanya 

adalah membawa serta semua warga FBS untuk ikut handarbeni FBS 

tercintanya ini dengan berperan serta memeriahkan diesnya dengan 

mempersembahkan puisi yang dipajang dan diterbitkan dalam 

antologi.  

 

Sudah sepatutnya di usia lembaga ini yang sudah setengah abad lebih 

lima warsa, lahir puisi-puisi yang berisi nilai-nilai kemanusiaan yang 

mampu memanusiakan manusia, karena fakultas ini adalah lembaga 

pencetak sastrawan, dan guru sastrawan, yang memiliki tugas 

menjaga keberlanjutan tradisi berpuisi.  
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Sebuah puisi diciptakan atas dasar dulce et utile. Sebuah puisi  dan 

karya seni tidak sekedar dibuat baik kemasannya tetapi kualitasnya. 

Karya seperti ini tentunya yang diharapkan oleh umat manusia dalam 

rangka membangun kenikmatan hidup dan membangun 

ketenteraman jiwa atau ning, nong, neng rasa jati. Akhirnya, mari 

bersama-sama kita meningkatkan etos kerja melalui jiwa seni yang 

laras lumaris nut ing ombyaking jaman. 

 

Akhirul kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penulis puisi, 

editor, penerbit, penggagas, penata  parade puisi, dan antologi puisi 

ini, serta semua pihak yang terlibat. Semoga parade dan antologi puisi 

ini bermanfaat dan semoga Allah SWT melimpahkan pahala dan 

meridhoi semua perbuatan baik kita amin. 

 

Masak sepat krambile tua,  

menawi lepat nyuwun pangksama, 

Memasak ikan sepat dengan kelapa tua. 

jika ada khilaf ampunilah hamba. 

 

 

Yogyakarta, 3 Mei 2018 

Dekan FBS 

Prof. Dr. Endang Nurhayati, M.Hum.  
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IKHLAS OBATNYA 
 

 

Luka dan duka sama-sama berujung lara 

Pembedaan ada dalam makna 

Luka yang berbekas di mata sang penilik 

Mungkin sudah tak terasa oleh si pemilik 

Duka mungkin bagi mereka telah tiada 

Namun pedih hati pemilik semakin jadi derita 

Luka yang tertinggal, meski tak sampai disebut nestapa 

Pada duka yang bisa berbekas selamanya, maukah kau memilih 

rela? 
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UNTUKMU SEPUNTUNG ROKOK 
 

 

Aku tidak tahu  

Bagaimana cara dia menjadikan dirimu 

Sebagai sebuah ketergantungan 

Bagaimana cara dia bisa menjadikan dirimu 

Sebagai pelampiasan dari semua masalahnya 

 

Alih alih ingin menghilangkan  

Rasa bosan, rasa bingung, rasa sakit 

Alih alih ingin mendapatkan  

Sebuah kreativitas 

Alih alih untuk mendapatkan  

Sebuah kekuatan 

Alih alih untuk menyelesaikan 

Suatu masalah 

 

Sampai sekarang aku tak tahu 

Bagaimana cara dia menempatkan 

Dirimu sebagai sebuah candu 

Yang tidak ada satu orang pun 

Yang dapat menggantikan dirimu 

 

Sampai sekarang aku tak tahu 

Bagaimana cara pandang dirinya 

Terhadap dirimu 

Sampai sampai dia mengorbankan 

Segalanya  

Hanya untuk dirimu  
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Egonya selalu menang 

Egonya selalu menjadi tameng 

Egonya mengalahkan segalanya 

Bahkan karena egonya  

Kesehatan istri dan anaknya 

Terabaikan 

Kebahagiaan istri dan anaknya 

Terabaikan 

Kebebasan hak manusia untuk 

Menghirup udara bersih 

Terabaikan 
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SAJAK SATU 
 

 

Jam itu terus mengetuk otakku 

Memicu detakkan waktu 

Satu 

Satu 

Satu 

Sungguh racau laju pikiranku 

Satu, satu, dan satu 

Kapan tiba angka dua itu? 

 

Benakku hanya bertanya-tanya 

Pada tuan malam yang tak kunjung angkat suara 

Hanya ada perdebatan kopi dan sebuah pena 

Yang terlampir pada selembar kertas di depan mata 
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LELAH 
 

 

Aku Lelah 

Dipermainkan putaran bayangan 

Aku Jengah 

Dengan anomali rasa yang berubah-ubah 

 

Mungkinkah kini aku harus menutup pintu? 

Atau perlukah aku melempar batu? 

Perlukah aku teriakan agar kau ku ikat saja? 

Agar aku bisa dengan mudahnya 

Memenjarakanmu dalam sumur batu 
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PERAHU NUH 
 

ini bukan perahu kertas,* karena bukan 

perahu Sapardi. tapi ini perahu Nuh 

yang dirangkai dari balok-balok takdir 

dengan layar anyaman nasib 

yang dinukilkan hujan dan badai 

 

naiklah, bersama Yafith, Syam dan Ham* 

untuk menggapai puncak tertinggi Agri* 

sebab hujan akan membadai 

dan banjir akan menjadi bah 

yang tak mudah ditaklukkan 

oleh keperkasaan tangan Kan‟an* 

dan kesombongan hati Bani Rasib 

 

ini bukan perahu kertas, tapi perahu Nuh 

dibangun dari batang-batang pohon tua 

dari hutan-hutan takdirnya. naik saja 

sudah ada sepasang domba dan sapi 

sudah ada sepasang gajah dan keledai 

segala binatang diselamatkan berpasangan 

untuk dapat melanjutkan kehidupan 

 

jika kau belum menemukan pasangan 

naik saja. jangan ragu. pasanganmu 

telah menunggu di dalam perahu 

 

Jakarta,  2012 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Yafet
http://id.wikipedia.org/wiki/Syam
http://id.wikipedia.org/wiki/Ham
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* Meminjam judul puisi karya Sapardi Djoko Damono, “Perahu 

Kertas”. 

* Yafith, Syam, dan Ham adalah anak-anak Nabi Nuh yang 

mengikuti agama sang ayah dan ikut naik perahu Nuh. 

* Kan’an adalah anak Nabi Nuh yang ingkar dan menolak ikut 

naik perahu Nuh, sehingga akhirnya tewas ditelan banjir besar. 

* Agri adalah nama gunung di wilayah Turki, tempat 

ditemukannya sisa-sisa perahu Nabi Nuh, yang juga dikenal 

sebagai Bukit Arafat. 
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CATATAN PADA BOARDING PASS 
 

 

Kau tuliskan arah pada selembar boarding pass 

yang mempertemukan kita di pintu Kalbu 

“engkau mau ke mana?” tanyamu tersipu 

“ah, aku tak tahu,” jawabku pun ragu 

padahal, pesawat telah menunggu 

menerbangkan kita ke sebuah kota 

yang tak tertera pada peta 

mungkin ke derita, mungkin pula ke bahagia 

 

di pintu waktu seseorang menyobek 

boarding pass kita jadi dua kota tujuan  

satu ke derita, satu ke bahagia 

“engkau akan dibawa ke mana?” 

“ah, aku tak tahu. tak ada catatan tujuan 

pada lembar boarding pass-ku.” 

“punyaku juga. keduanya penuh catatan 

pahala dan dosa yang sama banyaknya.” 

 

jadi ke mana tujuan kita 

“kita serahkan saja pada waktu,” 

katamu makin ragu 

ah, jangan begitu. masa depan itu pilihan 

kita tak dapat hanya berserah pada jam 

yang hanya berdetak di saku baju 

 

Jakarta, 2013 
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AKU SUDAH LELAH BERTERIAK 
 

 

mungkin aku kini akan berbisik saja, pada angin, pada debu 

yang berpusing, pada semut yang berderet di jendela, pada 

burung yang melintas di udara. aku sudah lelah berteriak, 

mengingatkanmu akan riwayat ular dan buaya, yang sesekali 

menjelma tikus dan musang di lipatan pakaian dinasmu. 

mungkin daun-daun ayat itu akan layu, dan runtuh bagai helai-

helai daun jambu. 

 

mungkin kini aku akan bergumam saja, membiarkanmu 

melipatgandakan angka-angka, yang kau curi dari anggaran 

belanja negara, dan menumpuk di rekening istri simpananmu. 

ah, ada pula yang kau sembunyikan di kardus berdebu. bagai 

igauan ilalang pada embun, bagai igauan ketela pada belatung, 

aku akan menghitung diam-diam, sampai saatnya darahku 

mendidih dan kepal tanganku menghantam ke wajahmu. lalu 

aku akan kembali bergumam saja, membiarkanmu berlalu 

dengan wajah lebam dan membiru. 

 

ah, siapa akan mendengar detak jantungku, galau hatiku, 

kecamuk otakku. mungkin aku sisipus yang gigih mendorong 

batu ke atas bukit itu. mungkin aku bilal yang terus berseru 

meski dada ditimpa batu, sampai saatnya batu berbalik 

menimpuk wajahmu yang dungu. 

 

Pamulang, 2014 
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CATATAN ULANG TAHUN BANJIR 
 

 

hari ini aku ulang tahun. tapi Jakarta banjir lagi, dan aku terjebak 

di jalan tol. tapi hari ini aku ulang tahun. apakah banjir juga perlu 

ulang tahun? langit gelap dan bulan yang kesiangan tersedu di 

balik awan kelabu. tapi hari ini aku ulang tahun. apa kau tak 

tahu. tolong nyanyikan happy birthday, atau lagu-lagu cinta yang 

membara, bukan lagu-lagu patah hati itu. bukan lagu banjir 

meluap, bukan lagu sampah ciliwung yang menumpuk di ruang 

tamu rumahmu. 

 

hari ini aku ulang tahun, tapi hujan tak reda-reda dan banjir 

makin merata di jalan-jalan raya. Hari ini aku ulang tahun. Masih 

adakah tempat yang romantis dengan harga terjangkau dompet 

penyajak? Masih tersisakah ruang hijau yang tak tergenang air 

hujan? Hari ini aku ulang tahun, tapi lagi-lagi kamu menyanyikan 

lagu patah hati itu, lagu melankoli yang meriwayatkan hidup 

burammu sendiri. 

 

hari ini aku ulang tahun. ah, apa pedulimu. ulang tahun hari ini, 

esok atau lusa, sama saja. banjir tetap menelan Jakarta. lihat 

wajah gubernurmu yang makin kecut dan tak dapat lagi tertawa. 

mungkin ia pun lupa ulang tahunnya. hari ini aku ulang tahun, 

dan lagi-lagi banjir menelan Jakarta. ah, itu baru sepercik, 

katamu. monas masih menjulang, dan belum tersentuh 

bongkahan emasnya. 
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hari ini aku ulang tahun, dan mungkin juga kau, dalam rasa sepi 

dan patah  hati lagi. ya, akhirnya kudengar juga suara tangismu 

dalam gemuruh banjir oarta sajakku. sungguh, ingin kuusap air 

matamu, tapi banjir telah menghanyutkan sapu tanganku! 

 

 

Jakarta, 2014 
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PERBINCANGAN DALAM KAMAR 
 

 

kau sembunyikan lagi malaikat maut 

di balik lipatan kitab langit yang sobekannya 

Engkau titipkan di kamarku, pada bab prasasti nasib 

biarkan dia beristirahat dulu menunggu kesiapan jiwa 

setelah tubuh menyerah pada kerentaannya sendiri 

 

tak tahu aku bakal menyerah pada stroke atau glukosa 

kanker paru atau mag yang menggerogoti lambung tuaku 

mungkin juga pada detak jantung yang mulai 

terengah-engah memikul berat badan dan beban usia 

 

biar sajalah, pola hidup telanjur 

tak sesuai daur semesta 

“jaga makanmu. jaga jam tidurmu! 

langkahkan kaki tiap pagi 

mendaki jalan setapak itu!” katamu 

ah, enak saja kau bernasihat begitu 

pengembaraan mimpi 

lebih nikmat bagi renta tubuhku 

 

biarlah kurehatkan dulu malaikat maut 

sebab kutahu dia takkan bosan menunggu 

mungkin juga kau yang selalu 

memelihara rasa Rindu 

 

Pamulang, 2015 
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BUKU HARIAN STASIUN TUA 
 

 

ada yang datang ada yang pergi, mencatatkan diri 

pada loket maut di stasiun bisu. kubaca namamu 

pun ada di balik loket itu, tertoreh dalam huruf-huruf gagu 

bersama nama-nama yang tak pernah engkau baca 

pada koran kota, karena bukan karibmu 

 

tiap malam tiba dengan segenggam rahasia 

di peron stasiun itu selalu ada yang tampak menunggu 

untuk seseorang atau sekadar bunuh diri bersama rindu 

bidak-bidak catur pun dimainkan, menebak nasib 

yang tak tercatat pada buku harianmu 

 

bangku-bangku menyimpan masa lalu 

sekaligus menyongsong hari-hari baru 

kenangan-kenangan baru, lalu membiarkannya 

berlalu. bidak-bidak catur pun beringsut pelan 

mendekati nasib pada sekarat jarum jam 

 

akan beringsut ke mana nasibmu? ke pintu maut 

atau hari kelahiran baru? kereta mana 

yang sedang kau tunggu? sudah adakah 

sesobek karcis di tanganmu? 

 

selalu ada yang datang 

selalu ada yang pergi 

mencatatkan diri pada buku nasib 

dan kitab takdir yang gagu 

Pamulang, 2015 
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RAHASIA CINTA 
 

 

Rahasia cinta ada pada bunga yang tak pernah ingkar 

Memekarkan dirinya demi kupu-kupu 

Yang membutuhkan madu untuk menitikkan serbuk sari 

Pada benih hingga tumbuh buah ranum bagi kehidupan 

 

Rahasia cinta ada pada kesetiaan pantai yang selalu 

Sabar menunggu kecupan ombak, dan atas kesabarannya 

Ombak selalu bergairah memberikan kecupan pada 

Bibir sang pantai, hingga tak ada detik yang terlewat 

Dari kasih sayangnya 

 

Rahasia cinta ada pada gairah dan kesetiaan 

Yang selalu mempertemukan dua hati yang saling 

Merindu untuk bersua dan menyatukan nafas 

Dalam kehidupan yang penuh makna 

 

Rahasia cinta ada pada semua yang bersedia menyayangi 

Tanpa berhitung bakal mendapat apa setelah memberi 

Rahasia cinta ada pada hati yang terbuka untuk menerima 

Bagai samodra yang selalu ikhlas menerima tiap gelisah muara 

Menghidupi berjuta nelayan dan memeram resah 

Berjuta nakhoda yang selalu merindu dermaga 

 

Rahasia cinta ada pada hati 

Yang selalu bersedia berbagi 

Dari luka hingga nikmat paling sejati 

Rahasia cinta ada di dalam dada 

Yang tulus menjadi samodra maaf 
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Dengan lautan pengertian 

Bagi yang satu dengan lainnya 

 

 

 

Jakarta, 2010 
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SURAT CINTA UNTUK PUAN SUNYI 
 

 

Aku masih mencarimu, Puan Sunyi. Sungguh jauh 

Dan derliku alamat yang kauberi. Aku merindu tak sampai-

sampai 

Adakah kau pada senyum langit pagi, atau pada nyeri 

Saat duka menusuk diri. Adakah kau pada ruang kosong, 

Rasa hampa, saat rindu tak menemu siapa-siapa 

Pada butir embun kadang kau berkaca. Tapi aku gagal 

Mendekapmu, saat embun jatuh hanya berpendar cahaya 

 

Di manakah engkau sembunyi, Puan Sunyi, jika dari relung hati 

Engkau telah pergi, terdesak ambisi memanjakan diri 

Sungguh aku merugi tanpamu, tanpa belaian kasih sejatimu 

Sungguh aku linglung tanpamu, tanpa kiblat atas sujudku 

Sungguh aku sakit tanpamu, tanpa rakit menuju hulumu 

Sungguh aku meradang dalam rindu, meradang memburumu 

 

Ke manakah engkau mengungsi, Puan Sunyi, jika tak lagi 

Tinggal di sini. Hampa hidupku tanpamu. Resah dadaku 

Tanpa cintamu. Malang nasibku ditinggal engkau. 

Maka kembalilah, kembali rujuk dengan hatiku 

 

 

Pamulang, 2011 
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JAKARTA, KOTA YANG MEMBUATKU 

BAHAGIA 
 

 

Jakarta, selalu membuatku bahagia 

Lampu-lampu warna di malam tiba 

celoteh anak-anak sekolah di halte trans jakarta 

bau keringat tukang sayur di KRL pertama 

dan siulan kernet-kernet angkutan kota 

selalu membiusku untuk tertawa pada dunia 

dan kemacetan di jalan-jalan raya 

ya, kemacetan yang makin gila itu 

membuatku selalu mabuk 

kembali dalam pelukannya 

 

Siapa kata Jakarta kota yang menjengkelkan 

Ini kota yang sangat menyenangkan 

Siapa kata Jakarta kota yang membosankan 

Ini kota yang sangat mengasyikkan 

Siapa kata Jakarta bakal ditinggalkan 

Ini kota yang sangat dirindukan 

: jutaan manusia tiap hari 

  menyusu pada Jakarta 

  jutaan pencari kerja tiap saat 

  merindukan uluran tangannya 

   

Di Jakarta tersedia racun dan gula 

yang nyaris sama rasa dan aromanya 

Di Jakarta tersedia sorga dan neraka 

yang samar batas wilayahnya 
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Di Jakarta juga hidup setan dan dewa 

yang sulit dibedakan raut wajahnya 

 

Jakarta, juga telah membuatmu bahagia 

hingga kaupun betah hidup di sana 

lupa pulang kampung 

dan lupa silsilah keluarga 

 

Jakarta, Oktober 2014 
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GELIAT SUBUH 
 

 

Dingin menusuk di sela subuh 

Kantuk mendera ikut terbangun 

Seakan waktu mulai berputar 

Semalam bergelayut di keheningan  

 

Gelapnya pagi disambut embun  

Menyusuri di tiap helai daun 

Bening seumpama kristal bersinar 

Disapa hangatnya mentari pagi 

 

Pejaman mata mulai terbuka  

Langit putih terbias remang 

Tubuh ini mulai terasa  

Di antara rasa sisa semalam 

 

Tuhan 

Masih Kau sempatkan nafas ini bertahta 

Menjadi bagian dari yang Kau cipta  

Di antara anugerah yang Kau limpahkan 

Hingga hati ini ku lapangkan 

 

Senyum dikulum menghias hati 

Ragawi berdiri memulai hari 

Ku tancapkan niat di pagi ini 

Berharap Engkau selalu temani 
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DI BAWAH LANGIT BATAVIA 
 

 

Mentari kembali kujumpai 

Di lembayung senja peraduan 

Rembulan kemudian menyambut 

Tampil di atas rindang pepohonan  

Barangkali ia menyeka mimpiku 

 

Bukan! 

Ini bukan mimpi 

Aku dipertemukan dengan rinduku 

Di antara deret kerlip lampu jalan 

Dipikuk derap langkah sang petarung ibu kota 

Kami bertemu. 

 

Luapan rindu yang tak tertahan 

Tumpah seakan tak mengenal  

Jalaran hasrat melempar keluh kami pada rindu 

Dari belenggu waktu 

 

Ini bukan mimpi  

Ini rindu yang bertemu 

Bukan dengan kamu 

Kamu ataupun kalian 

Ini hanya tentang rindu kami 

 

Tak peduli desing mesin berlalu lalang 

Seakan bertepuk gemuruh  

Ibu kota pun senyum tersipu 
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Menyaksikan pertautan cinta kasih kami 

Antara Aku dan Alam KotaMu 
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AKU BERHENTI 
 

 

Aku berhenti pada pencarianku 

Aku menyerah pada kelelahanku 

Aku bergantung pada keyakinanku akan semua hal yang 

membuatku ragu 

Maaf jika nanti aku tak lagi ada di sampingmu 

Maaf jika nanti aku tak lagi bisa selalu ada untukmu 

Maaf jika nanti tak lagi bisa kau lihat senyum indah dadi diriku 

Kau tak perlu tahu tentang apa, kenapa, dan bagaimana 

Kau tak perlu tahu bagaimana nanti kelanjutannya 

Kau tak perlu bertanya tentang alasanku, karenaku tetap tak 

akan mau bicara 

Kau hanya perlu memahami bahwa aku tetap punya cinta meski 

tak lagi dengan orang yang sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

DOULEUR  FORÊT BORNEO 
 

 

L‟OR. L‟OR, L‟OR, L‟ORL‟OR 

Brillant, éclatant,  éblouissant, étincelant, attirant 

Trésor abandon sous la forết, trop d‟argent était en jeu !... 

 Géant projet pirates moderne sans bateau  

pillaient l‟or et le bois à prix d‟or 

 

Enorme bulldozer pénétrait dans la forết 

 tranḉonneuses hurlaient jour et nuit  

abattaient les arbres, gigantesques troncs d‟arbres 

fraichement coupés dans la forết 

arrachaient, tuaient flores et faunes sans pitié 

 

Millier d;hectares forestiers ravagés, sec, désert 

où ne poussait plus un arbre, plus un brin d‟herbe,  

le soleil calcine le sol et élimine la vie 

Au fond coulait une rivière noire et poisonneuse 

 

Elle crie, pleure, hurle personne l‟entend 

Son poumon fatigué fonctionne plus 

Autrefois paradis devient l‟enfer éternel 

Save the earth! Sauvez la Terre ! 

Forết, forết, forết, forết _________ . 
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ARCANA 
 

 

Judgement 

If Wands has no magic 

Let The Magician burns The Chariot 

To bring Justice to the The Lovers, The Empress and The 

Emperor 

For their Coins has no value 

For when  The High Priestess and The Hierophant shall now 

consult to none but Wheel of Fortune 

Sword is their answer 

When The Hermit has no Strength against the Temperance 

They shall share the Chalices 

And let The Devil will sing in The Tower 

If then The Star was to confront The World 

Offer The Moon to The Sun 

Bring me The Fool and set up my execution 

Bring Death to The Hanged Man 
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VENUS SYNDROME 
 

 

Venus! 

I swore to that name for a revengeful destiny 

Far away, my voice calls for my wings tainted by sin 

Touching those petals asking for its name 

These crimson eyes draw closer to a forbidden word 

Opening them 

Begin! 

The demon from my dreams calling me with its soprano 

For that crimson lips now shiver to my vow 

For my prayer and wish fade into shadow  

as I offer them to darkness 

Battle! 

You cannot give judgement to this flower blooming in the abyss 

The sparks of sword will transform the blood into a sweet itself 

The fingertips of my companion that plucks my frozen heart 

Embrace the continuation of that dream written within those 

pages 

Chaos! 

Give me yours and it shall become luscious memory 

This rusted melody splits open the sky 

As I scatter my petals and smile 

I will atone for these repeated battles 

And bid no farewell 

For us to dance towards the unseen morning 
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[SUARA] 
 

 

Dibacanya /SUARA/ 

Sebuah kata berbahasa Indonesia 

Yang berperan sebagai kata benda 

Sesuatu yang tak berwujud nyata 

Namun dapat menggetarkan jiwa 

Meresahkan sang hati saat mendengarnya 

 

Sekali dengar kutahu dia anak ibukota 

Terlihat dari logat bicaranya 

Apalagi suara di balik lengkungan di kedua pipinya 

Bak lullaby penghantar tidur yang sempurna 

Nyaman di telinga 

Menentramkan bagi jiwa 

Namun ini membawa malapetaka 

Ketika diri ini tak dapat melupakannya 

Kuharap Tuhan kan pertemukan kita 
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BAHNHOF 
 

 

Bevor der Zug im letzten Bahnhof ankommt 

Müssen die Abteile des Zuges zuerst durch viele Bahnhöfe 

fahren 

Der Heiland sagt immer, wir können nicht von der Schiene 

abweichen 

Nur auf der Linie 

Die Geschichte der Eisenbahn wird gemacht, wie das Schicksal 

Ob es im letzten Bahnhof ein schönes Ende nehmen wird? 

Das sind alles Sachen, die sicherlich nur Gott weiß. 
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DEFINISI BEBAS 
 

 

Bebas 

Aku ingin hidup bebas 

Aku muak dengan segala aturan 

Untuk apa mengikuti aturan? 

Hidupku adalah milikku 

Katanya begitu 

 

Si pengemudi motor itu. 

Iya, dia 

Dia benar-benar ingin hidup bebas 

Ia menerobos lampu merah 

Katanya, itu bentuk kebebasan 

Katanya, itu hak setiap individu 

 

Lalu dia terserempet kendaraan lain 

Siapa yang salah? 

 

Jadi, itukah maksud dari kebebasan? 

Benarkah? 

Aku ragu 

 

Sebenarnya 

Jika dia tadi mengikuti rambu-rambu lalu lintas 

Tentu dia akan lebih mendapat kebebasan 

Bebas dari kecelakaan 

Itulah definisi bebas yang kumaksud 
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SWING OF THE SWING 

 

Swinging the swing of the swing 

Even though I have no wing, 

I think I still can fly 

 

I thought I wanted to reach the peak by just flying 

No need to feel tired of hiking 

Yet, I have no wing! 

 

They say that sweat has bad smell 

Yet, on the way of hiking, 

Beautifully, He told me how fragrant my sweat is. 

They say that sweat is salty 

Yet, on the way of hiking, 

Beautifully, He told me how sweet my sweat is. 

 

I can fly! 

Yet, the way I fly is different with butterfly. 

I am not a bird. 

I could just use the swing, not wing. 

 

They say, "You're too bad to do that!" 

My mouth just says nothing 

But my heart says everything 

 

They say, "Why don't you just sit here and have fun with us. You 

won't reach the peak and all you'll get is just sweat." 

I say, " I don't wanna be in the lowland forever. I wanna hike. 

Even though I could just reach the peak of the hill, not mount." 
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And... 

If I could have wings like you, 

I wouldn't use my wings to swim, just like you! 
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AFTER AN INFINITELY RUN 
 

 

After an infinitely run 

Evading the glaring sun 

I hide, alone, in the dark 

As the world invited the dusk 

 

I walk along with the shadow 

Seeking that one thing which glow 

Lots may have offer 

But not even a single resist to be over 

 

Why do I keep looking for this light? 

See? I‟ve lost my reasons, right? 

Through all this time, failed to gather the books on the shelf 

Through these branched paths, I lost myself. 
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BELANTARA DAN KENANG 
: untuk 18 tahun Teater Mishbah, yang hari ini sekali lagi 

bertumbuh. 

 

Kenang.  

Kenanglah hari ini seperti kau mengenang senja  

yang bergelayut pada mega yang tengah berirama.  

Dia yang mampu menyajikan dimensi ruang  

yang meyisir cahaya jingga diantara celah-celah mega.  

Karena ia sedang dan tengah akan pergi  

untuk kembali pada hari yang selanjutnya.  

Dan. Begitu seterusnya. Tak berhenti membaca,  

tak berhenti mengeja.  

 

Bahwa membaca yang sesungguhnya adalah 

membaca raut muka diantara kita. 

Mengeja yang sesungguhnya adalah 

mengeja setiap jengkal tarikan napas-napas kita. 

  

Kita pernah berjanji pada suatu malam yang rintik.  

Berujar mengenai teduhnya suatu perjumpaan.  

Berbincang mengenai indahnya suatu keterikatan.  

Bahwa ke mana kita pergi, ke mana kita menyepi, 

Rumah kita tetap sama.  

 

Rumah yang begitu lapang, rumah yang begitu luas. 

Rumah yang selalu teduh. Rumah yang selalu tumbuh. 

Rumah yang tak pernah habis:  

untuk dirindukan dan juga dinantikan. 

 

Klaten, April 2018 
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INGINKU 
 

 

Aku satu di antara seribu 

Melirikmu lalu tersipu 

Menatapmu lalu menunduk malu 

Ingin menyapa namun meragu 

 

Mengenalmu satu dari inginku 

Tak perlu jadi permaisurimu 

Jadi pendengarmu pun aku mau 

Lebih dekat aku lebih setuju 

 

Jauh dalam relung hati 

Aku ingin kau peduli 

Hari ini dan esok nanti 

Lagi, dan lagi 
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MERINDU 1 
 

 

Sepi begitu lekat 

Rindu begitu dasyat 

Ku tunggu dalam sunyiku 

Ku harap dalam doaku 

Aku merindu 

Aku menunggu 

 

Konstanz, 

November 2017 
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MERINDU 2 
 

 

Kutemukamu di tengah dentang lonceng gereja 

Kudekap hangat di antara salju yang tak reda 

Kusimak syahdu panggilan itu 

Aku rasakan sangat  

Aku merindu 

 

 

Konstanz, 

November 2017 
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LARUNG 
 

 

Serpihan-serpihan peristiwa 

bergelimang berserak menyisakan luka 

perih 

 

Menengok pada senarai ikatan persahabatan 

lebih dari satu dasawarsa 

dilema 

 

Merebak barik duka dalam mozaik cerita 

terbingkai dalam sebuah abbozzo 

pedih 

 

Mematung aku dalam diamku 

kuhanyutkan semua hitam 

kubuang seteru dan amarah 

kugenangkan duka nestapa  

dalam beningnya airmu 

dalam dinginnya bayangmu 

sendu 

 

Tapi masih ada sebagian kusimpan 

tak semua kan disirnakan 

karena itu adalah berharga untuk dikenang 

meski entah kapan 

lega 

 

Tepi Danau Bodensee, Jerman 

November 2017 
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HITAM
 

 

Air sungai Rhein nampak legam siang ini 

Selegam sebuah kebohongan 

Aura dinginnya terasa tanpa kusentuh 

Sedingin kematian rasa 

 

Tawa tak lagi ada 

Yang muncul adalah palsu 

Senyum tak lagi ada 

Yang tampak adalah luka 

 

Riak gelombang sungai Rhein dendangkan lagu pilu 

Itu adalah aku 

 

Tepi Sungai Rhein, Jerman 

November 2017 
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ANGIN TOPAN DAN KOBARAN API 
 

 

Senjakala berangsur menghapus jingga 

menghiasi wajah langit desa,  

terlukis mega-mega kelabu berarakan 

yang dipandang sepasang mata.  

 

Entah, mendadak dalam benakku 

terlintas sajak W.S Rendra 

laksana ayat suci kehidupan 

yang melantun dengan merdu dan syahdu 

dan memandang tangan besi para penguasa  

seperti sebuah kudapan 

hilang ditelan angin topan 

berpusar menggasing 

mengikuti jantung hati rakyat kecil. 

 

Jua puisi Chairil Anwar  

menjelma api yang berkobar 

berlidah bagaikan raksasa  

menjalar sampai jauh, 

di sepanjang perjalanan 

tanpa pernah berubah 

menyusuri tepian pantai 

dan memotong tajam seketika   

lurus menuju laut. 

 

Sementara di tempat yang lain 

ada perjumpaan di sebuah pesta 

antara Chairil Anwar dengan W.S Rendra 
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akan benar terjadi setelah aku bermimpi 

ketika sedang menjalani semadi 

dalam gua kata-kata paling gelap itu. 

 

Mereka menyingkap arah dan cinta manusia  

dalam kemasan kenangan dan sejarah di sana, 

dituliskan tangan-tangan gemetar 

dan tubuh-tubuh ingin rubuh 

di antara reruntuhan waktu. 

 

Kulon Progo, 2016-2018 
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ANDAI AIR MATA BERKATA 
 

 

Andai air mata berkata 

kepada Tuhan yang bertakhta 

di singgasana semesta 

tanpa merasakan derita. 

 

Ketika kilat melintas 

dalam benak yang retak 

aku melihat lamat-lamat 

langit mengernyit sengit 

bumi bergeming hening 

air mengalir getir 

api menepi pipi 

dan angin ingin dingin. 

 

Sebelum alum pohon keraguan 

yang tak tergerak menggertak, 

pun segala rasa berkuasa 

sampai sisa air mata asa 

dipaksa gegas binasa.      

 

Yogya, Desember 2017-Maret 2018 
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BAPAK, LELAKI TERBAIK 
 

Lelaki berkumis dan berkaca mata 

Parasnya meneduhkan jiwa adinda 

Lelaki yang hidup tanpa amarah 

Tenang perangainya, sejukkan orang disekitarnya 

Canda dan tawa yang kau suguhkan 

Tanpa hiraukan sakit yang kau rasa 

Begitu tangguhnya rajaku 

Tutupi kisah pilu dariku 

Jika daku dapat memutar kembali 

Andaikan waktu berbaik hati 

Ingin ku arungi kembali kisah ini 

Kenangan indah yang kau beri 

 Ketidakrelaan dalam diri 

 Untuk melepasmu pergi 

 Pergi jauh dan takkan pernah bersua kembali 

 Kutitipkan pada Sang Illahi  

Tempatkan lelaki terbaikku ini dalam Surga yang Kau 

ridhoi 
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DUKA LALU 
 

 

Temaram menjelang 

Rintik gerimis satu-satu 

Terpakan kisi-kisi hati 

Dalam remang haru biru 

Tak sadar terbuka kenangan lalu 

Menyeret langkah hingga ke dasar jurangnya 

 

Terkuak makin lebar 

Masa yang silam 

Tergores lebih dalam 

Lara hati 

Duka lalu. 

 

Gerimis itu masih turun 

Memecah lamunanku 

Kembalikan ke dunia nyata  

Mengajak bangkit 'tuk raih asa 
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PADA RASA 
 

 

Resah pada rasa 

Gundah pada gara 

Galau pada kelu 

Gelisah pada usah 

 

Simpang jalan tertuju pilu 

Dua hati terbaur sendu 

Abaikan kata rindu 

Berujung pada semu 

 

Pada rasa 

Pada gara 

Pada jeli 

Pada usah  

Kisah hati mencoba menepi 

Remukkan cerita sejoli 

 

Bara api hampir padam 

Tiada lagi rasa hati 

Desah nafas sempat mati 

Cita hati makin tak pasti 

   

Peraduan meja kerja, 11 April 2018 
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HUJAN 
 

 

Hujan yang tak kurindukan 

Aku bertemu hujan 

Tanpa sepatah kata ia terus berjalan 

Diam di antara keramaian 

Ku coba memanggil hujan 

Tapi aku diabaikan 

“Hujan!“ 

Mungkinkah ia tak mendengar 

Atau terlena pada halilintar 

Hujan terus melangkah 

Atau aku yang bertahan 

 

Yogyakarta, 4 Januari 2018 
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SANG AWAN 
 

 

Aku melihat awan 

Awan menatapku dan menghampiriku 

Ia berjalan dan menemani setiap langkah kakiku 

Mengikuti ayunan tanganku 

Pada akhirnya menggenggam jemariku 

 

Sebias senyuman terukir di wajahku 

Menunduk malu 

Menahan hasrat dan egoku 

Untuk menatapmu selalu 

 

Sang kala 

Meminta kita tuk berpisah 

Memberi jarak di antara dua insan 

Yang sedang mengadu cinta 

 

Senja pun tiba 

Bukan salahnya 

Namun sudah waktunya 

Bagi kita tuk berada dalam jalan yang berbeda 

 

Yogyakarta, 20 Maret 2018 
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RINDU 
 

 

Resah 

Kelabu hari yang berlalu 

Berkelana bersama rindu 

Menutup warna menjadi abu 

Membungkam suara menjadi sunyi 

Rindu, yang bergulir bersama sang waktu 

Mengukir pilu yang dalam 

Tumbuh tapi tak bisa menyentuh 

Membelenggu dalam relung yang lemah 

Menyiksa di saat bahagia 

Membunuh saat sedih,mengingatmu 

Begitu tajam waktu yang berlalu 

Menyentuh bersama bayanganmu 

Membuka kenangan yang berlalu 

Namun sakit kurasa, hanya diam menikmati  bayangmu 

Mungkinkah ku telah terjatuh? 

Atau mungkin kau yang telah ingkar? 

Di tempat ,sepiku selalu tentang kamu 

Di belahan bumi seberang, akankah harimu tentang diriku? 

Rindu ini seperti paku, membunuh berlahan 

Menusuk pelan dan perlahan 

Ku tunggu suaramu lewat angin yang berdesir 

Kutunggu tulisanmu lewat merpati putih 

Namun hanya penantian yang semu 

Kau tak lagi meneteskan tinta yang bermotif 

Kau tak lagi bersuara 

Rindu ini hanya menjadi sirna 

Barang yang tiada guna untuk ku simpan 
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Biarkan berlalu bersama waktu  

Mungkin Kau dan aku hanya cerita sementara 
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MEMAHAMKAN CINTA 
 

 

Bunyi vokal konsonan bertafsir rupa-rupa 

Lidah mencecap beragam aroma 

Mimik terhempas guratan pada sudut yang manis 

Laku ini itu terekam pun membiasa 

Memahamkan manusia pada mula pembeda 

 

Beribu laku menjelma verbal manja 

Konsonan berpadu vokal menjalin cerita 

Melebur pada dahaga kerajaan cinta 

Dua denyutan selaras Yusuf dan Zulaikha 

Benih kerinduan semayam dalam diri mereka 

 

Puisi tanpa kata pun tak butuh makna 

Syair tak selalu jatuh pada nada yang sama 

Sejoli berkemampuan mengeja sudut mata 

Sutradara telah memahamkan keduanya 

Adam dan Hawa temu berbingkai kerinduan 

 

 

Mlati Beningan, 29 Maret 2018 
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YANG AKAN KUKATAKAN PADA MEI 
 

 

Apa yang akan kau katakan pada Mei? 

Dinantinya hadir Juni 

Walau tak pernah sebaliknya 

Didambanya masa depan bersama Juni 

Tatkala Juni tak pernah merindu 

Sebab Mei hanya masa lalu 

 

Apa yang akan kau katakan pada Mei? 

Baginya Juni bagaikan senja 

Indahnya butakan sejuta mata 

Termasuk sepasang maniknya 

 

Apa yang akan kau katakan pada Mei? 

Kala Juni laksana senja, 

ia anggap diri sebagai pemuja 

tanpa sadar ia adalah fajarnya 

Mereka indahkan dua hal berbeda 

Semesta tak akan aminkan sua 

 

Apa yang akan kau katakan pada Mei? 

Jika Juni benar senja 

Maka ia akan selalu mengakhiri 

Ia akan selalu membunuh hari 

Walau fajar tak henti mengawali 

 

Apa yang akan kau katakan pada Mei? 
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Apa yang akan aku katakan pada diri? 

 

Akan aku katakan detik ini 

"Biarlah Juni tetap jadi Juni 

Lalu aku tak akan hadir sebagai Mei 

Dan apabila ia menjelma senja 

Biar fajar menerima yang ditasdikkan semesta" 
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SECOND LEAD 
 

 

She will never be Juliet in Shakespeare's play 

Nor will she be Shinta in Ramayana 

 

She was always the cure of your heartbreak 

But never the cause of your heatbeat 

 

She was always an option 

But never a choice 

 

She will not appear after 11/16 Korean series 

Parts where there only you and another her 

Almost get happily ever after 

And second lead shall leave 

 

She shall leave 

If not with a new love 

Then with a great loss 

 

When the credit ends 

Just few speak of her 

For some think her existence is insignificant 

Her appearance is barely noticeable 

 

But how can I not notice? 

I am her 
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INI NEGERIKU KINI 
 

 

Atas nama kemakmuran, para petinggi menghakimi oposisi 

Menuhankan diri, seolah mereka Yang Maha Tinggi 

Tak ada yang dapat ditembus 

bahkan oleh suara-suara dari para penerus 

Tak heran, kawanan agen perubahan memilih berpura-pura 

tenang, 

daripada harus berhadapan dengan senjata laras panjang 

Lalu untuk apa berusaha menjadi kritis dan humanis, 

jika jiwa-jiwa dikekang dan mulut-mulut dibungkam agar 

selayaknya apatis? 

Ini negeriku kini, bukankah sungguh ironis? 
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LELAKI PARUH BAYA 
 

 

Alhamdulillah  

ini gadismu 

masih kurus, bahkan semakin kurus 

nyata tidak bertambah ukur badan 

namun nampaknya  

ide-ide gila tak berhenti bertumbuh 

yang berkarya 

tanpa memperbudak diri akan trend terkini 

berkencan?  

haha, mengurus diri sendiri saja belum becus 

ini gadismu 

tatkala ada gaun yg penuh kerlip dan mahal 

kan lebih memilih pakaian hitam yg monoton  

atau kaos oversize di almarimu 

seperti 

tak pernah melirik perhiasan 

malah menaruh hati pada  

tumpukan kabel yg kusut 

seperangkat sound system  

atau satu set kunci berbagai ukuran 

yg tersusun apik ditempat kerjamu 

gadis ini 

yang sedia menukar waktu untuk jumpa 

habislah saja dirumah 

medis bagi mesin-mesin bermasalah 

menicure pedicure? 

haha,  

lebih memilih terkena cat dan oli 
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berbau bensin dan debu 

haruskah?  

menyimak pembicarakan dunia internasional  

dengan segala kemajuan tekhnologi nya?! 

taukah?  

telingaku lebih terbuka 

mendengarkan bimbinganmu akan banyak hal 

diri  

yang penuh rasa ingin tahu dan mau 

penuh khayal dan ambisi 

pula, sulit mengatur emosi 

seakan tyada puas 

selama 16 tahun disebut kaum perubahan, 

kau tahu?  

petuahmu lebih memikatku 

kala itu 

kau mengajariku mengikat rambut 

menaiki sepeda roda empat 

sampai roda bergigi 

duhai lelaki paruh baya 

kesabaranmu itu, tiada yg punya 

ketegaranmu itu, tiada yg bisa 

maaf ku 

belum bisa dewasa 

belum bisa memberi 

belum bisa berbakti 

dan terus 

doaku untuk kesehatanmu  

tatkala 

ditanah orang menuntut ilmu 
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menapaki amanah yang baru 

ditanah orang tersesak rindu 

menempa fisik dan kalbu 

untuk lelaki paruh baya  

yang setiap garis kerut diwajahnya  

adalah ketegaran dan kesabaran. 
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SELINTAS MALAM 
 

 

malam kini usang tertelan zaman tv 

tiada lagi bertaburan bintang 

tiada lagi kumandang syair dan tembang 

kata dan cerita terbenam dalam kenangan  

 

kini malam terang berbinar 

terhampar suasana hingar bingar 

gegap gempita riuh bergelora 

angan melayang lepas mengembara 

 

namun malam kini tanpa makna 

jejak masa hilang merana 

berderap langkah tak tentu arah  

berdesah nafas tiada gairah 

 

saat ini ingin kutatap bulan 

saksikan kunang-kunang beterbangan 

dengarkan celepuk menyibak kesunyian 

walau selintas kuarungi agungnya malam 

 

 

Sumber, 22 april 2018 
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KEYAKINANKU 
 

 

Aku yakin segalanya Engkau yang mengatur 

Tiada yang kebetulan di dunia ini 

Termasuk keberadaanku di tempat ini 

 

Aku yakin Engkau yang merencana 

Tak mungkin Kau cipta aku sia-sia 

FirmanMu membimbingku melangkah 

Semua terasa terang benderang 

Tanpa keraguan 

 

Aku yakin semua atas KehendakMu 

Pasangan hidup dan empat jundi-jundiMu 

Mereka amanah dariMu 

 

Keyakinanku akan pertolonganMu 

Membuatku berani tenang dan optimis 

Kupegang selalu janjimu 

BersamaMu aku bahagia 
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PERJALANAN  
 

 

Di stasiun ini malam baru saja datang 

perjalanan ini seperti perjalanan lain 

setiap kali melalui rel yang sama  

setiap kali berjarak dari dua hati yang sama  

bukankah jarak yang membuat rindu  

bukankah rindu yang membuahkan bahagia  

 

Diluar jendela  

deretan lampu kota bersinar  

seperti binar matamu yang bening 

deretan tiang berlarian 

seperti langkah langkah kecilmu 

kupercaya langkah itu  

kelak menjadi lebar bersama kebahagianmu  

dan harapanku  

 

Di sana mungkin engkau tengah menunggu  

sambil bermain boneka Bear dan Pikachu  

yang selalu kau peluk saat kugendong 

 

Stasiun Tugu , 11 Maret 2018 
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EGOIS  
 

 

Aku kira aku benar 

Iya aku kira aku selalu benar 

Aku tak pernah salah 

Hanya itu yang aku fikirkan 

Namun nyatanya 

Mereka berkata aku salah 

Salah, salah dan salah 

Lalu bagaimana? 

Pagi demi pagi 

Siang demi siang tlah ku lewati 

Namun mereka? 

Tetap berkata aku salah 

Tuhan? 

Seegois itukah aku
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TOXIC 
 

 

I thought that 

breathing around you 

was harmless 

 

until the mist 

envelopes us 

reaching the deepest 

of our lungs 

 

filled with 

all of your judgments 

and irrelevant 

thoughts 

 

I never thought that 

I would end up 

bleeding 

from all the sharps 

that came 

right off your mouth 

 

I cannot breathe freely 

and all I did was 

suffocate and faint 

in silence 

 

but I was too naïve 

to even realize 
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that it was you 

for this whole time 

 

for the world 

makes it like 

I‟m dying 

for my own cause 
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SECANGKIR KOPI 
 

 

Andaikan kamu 

adalah secangkir kopi 

mungkin kafein 

yang ada pada dirimu 

adalah yang paling tinggi 

 

membuatku terbangun 

semalam suntuk 

memikirkan hal yang 

tidak seharusnya 

ada di kepalaku 

 

Andaikan kamu 

adalah secangkir kopi 

mungkin hangat yang kurasakan 

di ujung jemariku 

adalah hangat ketika 

jari jemari kita saling bertaut 

membuatku 

ingin terus menerus 

menyentuh dan menggenggamnya 

perlahan 

 

Andaikan kamu 

adalah secangkir kopi 

memikirkanmu rasanya 

akan seperti candu 
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tak bisa kuhentikan 

dan akan terulang lagi 

setiap pagi, setiap hari 

agar tubuhku tetap merasa hidup 
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SEPI 
 

 

Jangan cari senja pada malam 

Tak akan kau temukan 

Cahaya mulai hilang tertutup gelapnya awan 

Daun tak mau berguguran 

 

Dingin, ketika kehangatan mulai pergi 

Tak ada yang mengerti apa yang dikatakan hati 

Akankah dia bahagia atau sebaliknya 

Jangan mencari karena kau akan tersesat 
 

Rintik hujan memanggilku 

Diselimuti dingin yang mencekam 

Kilauan kuning itu bersembunyi 

Hilang tergantikan kehampaan 

 

Tak ada siapapun 

Ketika kesendirian menjadi sahabatku 

Dan dia pula yang menjadi musuhku 

Ataukah, diriku sendiri adalah musuhku 

 

Aku benci sepi yang mengurungku  

Kemana aku harus pergi 

Ketika sudut ruangan itu memelukku dengan erat 

Tak ada seorangpun yang memanggilku 

 

Bangunkan aku 

Ajaklah aku menari 

Agar senja kembali dan bernyanyi lagu selamat malam 

Buat sepi iri karena sekarang ia sendiri 
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HANYA ANGAN 
 

 

Aku adalah angin 

Yang sayup-sayup mengecup keningmu 

Tanpa pernah  kamu sadari 

 

Aku adalah malam 

Yang diam-diam  memelukmu  

Tanpa pernah kamu sadari 

 

Aku adalah bayanganmu 

Yang sembunyi-sembunyi menemanimu 

Tanpa pernah kamu sadari 

 

Aku hanyalah sebuah angan 

Yang sekadar lewat 

Tanpa pernah kau izinkan singgah di benakmu 

 

Yogyakarta, 14 April 2018 
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11:11 
 

 

You are my 11:11 

I am just 11:12 to you 

Just another minute passing by 

 

We used to be each other‟s 11:11 

Now, we are  just 10:10 

Only a dream, God never let to be true 

 

Look at your clock 

It‟s 11:11! 

Do you still believe in 11:11? 

 

Look at your clock 

It‟s 11:11! 

Am I still what you are wishing for? 

 

Yogyakarta, 12 April 2018 
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JAWABAN KERAGUAN 
 

 

Kamu pernah bertanya, 

“Seberapa banyak cinta yang kamu punya?” 

 

Kamu membawakan neraca 

Lagi-lagi bertanya, 

“Seberapa banyak cinta yang kamu punya?” 

 

Lalu harus kujawab dengan satuan apa? 

Haruskah dengan kilogram? 

Ataukah dengan Newton? 

 

Sayang, tak ada alat ukur yang mampu menakar cintaku 

 

Lalu, lagi-lagi kamu bertanya, 

“Seberapa banyak cinta yang kamu punya?” 

Kujawab, “Cintaku hanya cukup untukmu.” 

Sebab kecukupan ialah sebaik-baik takaran 

 

Yogyakarta, 15 April 2018 
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SAYAP PATAH 
 

 

Mendung di senja temaram hatimu 

menjelma rintik gerimis yang mulai menetes 

bergulir membasahi daun-daun  

kini mulai mengering 

membawa resah yang tak kunjung reda 

ke manakah malam mengajakku hinggap? 

tuk menemukan kembali asa yang mulai menghilang 

lenyap, di antara sayap-sayap kokoh ke-aku-anmu 

Aku sendiri 

terbang mengitari luas samudra 

lepas mencari arti hadirmu  

di antara langit, laut yang membiru 

menyembunyikan wajah cinta  

dalam paruh yang terkunci 

tersimpan di ujung cerita 

hingga tak mampu lagi kutemukan dirimu 

dengan luka yang kutoreh  

ke manakah sanggup kuterbangkan sayapku? 

sementara kau hilang dalam bayang yang tak mampu kutembus 

bulan akankah hadir menemani malam? 

dari manakah cahaya yang memberiku jalan tuk sanggup 

mengintip sosokmu dengan mata dukaku? 

Jika bintang pun tak ingin bersinar. 

 

Kan kubawa sayap patah tuk menopang mu 

Izinkanlah aku 
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MAMAN  
 

 

Quand je prononce 

MAMAN, JE T'AIME 

Je sens au fond de moi 

La douceur le frisson du plus 

Beau mot du monde 

Nos discussions 

Nos chamailleries  

Nos disputes 

Ne m'empêcheront de te dire 

MAMAN, JE T'AIME 

Dans tes bras, j'ai connu 

La joie et le bonheur 

Des câlins douceurs 

Tu m'as fait monter 

Les échelons de la vie 

Au rythme de tes mots d'amour 

Tu as su m'écouter 

Tu as su m'aimer  

Que te dire pour te remercier à toi seule 

Tu a été mon univers 

Tu m'as aidé dans mes travers 

Guidé dans le droit chemin 

Du partage, de l'honnêteté et du respect 

MAMAN, JE T'AIME 
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KAMU 
 

 

Haii, 

Aku harap itu kamu 

Seseorang yang selalu bermain bersamaku disaat hujan turun 

Menghabiskan waktu tanpa tau tahun tlah berlalu 

Aku harap itu  kamu 

Selalu disini, bersamaku 

Aku rindu 

 

Hello, 

Aku harap itu kamu 

Bagaimana kabarmu? 

Detik yang berlalu mengingatkanku padamu 

Senyumu, marahmu, arghh ku tak sanggup 

Ingatkah kau padaku? 

Aku harap itu kamu 

Berlutut di hadapanku bersama kekasihmu yang baru 
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MY KING 
 

 

A thousand smiles have you put on your face 

A thousand love have you given 

Just for me, your princess 

 

Oh Dad, 

You teach me about the goodness 

You explain me the meaning of love 

You give me the world 

 

Dad,  

I promise you 

For all the hard work you have done 

For your sincerity 

I promise,  

I will always love you 

I will take care of you until the end of my life 

Just for you, my King 
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MULUT TAK BERTUAN 
 

 

Pernahkah terpikirkan, 

Kata demi kata yang kau ucapkan, 

mengandung ribuan makna, 

dan membuat jutaan tanya? 

 

Pernahkah terpikirkan, 

Kalimat demi kalimat yang kau sampaikan, 

mampu membuat jiwa menangis, 

sampai batin terasa teriris? 

 

Pernahkah terpikirkan, 

Makian demi makian yang kau lontarkan, 

bisa membuat hati terluka, 

hingga jiwa tersiksa? 

 

Pernahkah terpikirkan, 

tiap raga punya perasaan,  

tiap jiwa punya harapan,  

tiap asa punya kesempatan? 

 

Tak pernah terbersit pun kau pikirkan, 

karena mulutmu tak bertuan 

 

Yogyakarta, 21 April 2018 
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TAK PERNAH AKU 
 

 

Tak pernah aku 

Memimpikanmu jadi sang surya 

Cukuplah bagiku kau 

Jadi lentera 

Penuntunku ke jalan cahaya 

 

Tak pernah aku 

Memaksamu jadi pohon yang gagah 

Cukup bagiku kau 

Jadi kayu sebilah 

Tempatku menyandarkan kesah 

 

Tak pernah aku 

menyuruhmu jadi bahtera 

Cukuplah kuberharap kau 

Jadi biduk bersahaja 

Pengantarku ke pelabuhan bahagia 

 

Tak pernah aku 

Mengharapmu jadi samudera 

Tak apalah kau jadi telaga 

Tempatku meredakan dahaga 

 

Tak pernah aku 

Menuntutmu jadi sempurna 

Cukuplah kuminta kau 

Jadi dermaga  

tempatku menambatkan duka 
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Tak pernah aku 

Memaksamu jadi terbaik 

Ku hanya ingin kau 

Jadi bilik 

Tempatku menguraikan pelik 

 

Tak pernah aku 

Mengharuskanmu jadi terindah 

Ku hanya ingin kau 

Jadi senja merah 

Tempatku memulangkan lelah 

 

Ketonggo, 12042018, 20:20 
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MAKMUMKU 
 

 

Kudayung bidukmu menyusur musi kita 

Makin dalam kuselami jiwa 

Aku gagal menemukan nodamu 

Di penghujung Muara kita   

Mekar cinta makin membara 

 

Kayuh kita merdu seirama 

Walau riuh ombak kadang menerpa 

Karang menghadang tak hirau kala 

Disaat lengan ini tak berdaya 

Hadirmu membakar semangat  

Memberi tenaga untuk mempertahankan asa 

 

Makmumku, 

Pandainya engkau menyemai cinta 

 

 

14 April 2018 
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OHNE TITEL 
 

 

Augen, mit denen du mich nicht mehr siehst 

Mund, der du nicht mehr meinen Namen sagst 

Ohren, mit denen du meine Stimme nicht mehr hörst 

Hand, die du mich nicht mehr begrüßt 

Herz, das du mir nicht mehr gibt 

Hast du mich total vergessen? 
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HARUNISM 
 

 

I am just a pitied lass holding abundantly huge dreams 

 Carefully swinging my two fragile little feet into this evil world 

Sincerely hoping that someday I could curve my unknown and 

simple name in history 

Scared? Aye, I am. 

Still, I boastfully plan to conquer this counterfeit world on my 

own 

With my only flaming thirst 

With my only delicate yet firm prayer 

And with my only doubtful faith 

Then, magically and uncontrollably you came 

You only took a slightly innocent peek at my lonely and cold 

world 

Yet, you lured the naively pale me to your artfully rosy world 

You lent your hands to capture mine 

“Let‟s beat this world down together…Just you and I” 

That endowed spell has stuck in my head, embedded in my deep 

clueless mind, 

and elevated my weakly minute desire 

With the ring from the light moving from side to side 

I took those hands and lurched to the dark of the night as if the 

world just belonged to us 

Accompanied by the light from the almighty moon 

With a brave heart and firm mind 

I swore to God that I had been being under the spell of 

Harunism 

What? I do not know how to save my life from this magical 

tempting spell 
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and I even wish I would not know the answer 

The clearest things I know now are that he and I are tied 

together 

That he is mystically as addictive as morphine to me 

And that he sprays superfluous courage upon my life, 

as he washes off my fear and doubt resting inside me 
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THE EXQUISITELY WORST FATE 
 

As the sun powerfully rises, I have loved you 

As the sky amazingly turns blue, I have loved you 

As the rainbow elegantly appears, I have loved you 

As the moon arrogantly shows its dignity, I have loved you 

As the stars light us from the lonely and dark sky, I have loved 

you 

As the world uncontrollably does its duty, I have loved you 

As the rain comes over and over again, I have loved you 

Then, when do I not love you? 

As my consciousness is plucked up, I have loved you 

As my eyes meet yours staring abruptly, I have loved you 

As you boastfully call me by the wrong name, I have loved you 

As your overwhelmingly cute giggle haunts my dream, I have 

loved you 

As you slightly show off your gummy smile, I have loved you 

As your lips magically peck on my pinkish cheek, I have loved 

you 

As you whisper thousands of romantic poetries, I have loved you 

As your firm fingers desirably touch mine, I have loved you 

Then, when do I not love you? 

Guess what? 

 “Throw away that ridiculously foolish question.” 

That‟s what my imperfectly perfect heart says out loud 

I genuinely realize know 

You know what? 

I think I was born to love you 
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KAULAH MEREKAKU 
 

 

Iri?  

Kata itulah yang mengeruk pikiranku saat ini 

Tatkala surya tertunduk malu akan hadirnya rembulan 

Tatkala mutiara hujan dengan ikhlasnya mengunjungi ilalang 

Dan tatkala melodi bersua dengan syair yang dengan teguh 

menunggunya 

Pun akankah aku begitu? 

Haha, tentu tidak! 

Aroma pekatnya senja menusuk sanubariku 

Semakin dalam semakin mencekam 

Fatamorgana dunia dengan congkaknya mencekik tubuh 

mungilku 

Meluruhkan sendi-sendi yang tegak di peraduannya 

Berpeluk aku dengan kelamnya dunia 

Batinku meronta, jiwaku tersedu 

Inginku mengutuknya… Menjadikannya fana 

Tahukah kau? 

Ku tak mampu memejamkan mata ini barang sepersekian detik 

Mendung yang bergemuruh merayuku dengan nafasnya yang 

baku 

Malam pun para dayangnya mengajakku bermusafir 

Untuk menjelajahi segala kegelapan yang bersyair 

Untuk menyelami simfoni yang mendayu-dayu sepi 

Dan untuk menyeberangi hamparan kesadaran yang tiada 

bertepi 

“Akankah aku membencimu?” 

Lamunanku tersentak di jalanan simpang tega 

Yang membuatku berpesta teka-teki suara 
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Menenangkan setiap detak urat nadi dan jengkal nafas yang ada 

“Tidak” 

Bergenggam aku dengan keteguhan, keikhlasan, dan kepasrahan 

Memilih untuk merangkul semua kepedihan yang menyayat inci 

demi inci ragaku 

Karena kaulah merekaku 
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JARAK 
 

 

Kita berjarak, tapi aku menyukainya 

Karena menujumu butuh langkah yang sempurna 

Riuhku dalam dada selalu menggaduh 

Ketika melihatmu dari jauh 

 Kita berjarak, tapi aku menyukainya 

 Karena rinduku bisa mendalam dengan leluasa 

 Sapaku untukmu bisa tertahan dengan sabar 

 Karena aku ingin memilikimu dengan cara yang paling 

benar 

Kita berjarak, tapi aku menyukainya 

Karena kita masih memandang langit yang sama 

Semoga kau akan tetap disendirikan 

Sampai hanya aku yang mampu menggenapkan 
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TATAPLAH BINTANG 
 

 

Lihatlah mereka menyinarimu 

Dan noktah itu kuning 

Aku datang mengangkat penaku 

Tinta tumpah ruah 

Dan setiap tetesannya menguning 

Ku tarik garis 

Tertulis sajak untukmu 

Sorotan cahaya menghantam bilikku 

Berkasnya menyilaukan mataku 

Pantulan bayangan lukisan dari kaca 

Dan semuanya menguning 
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AKU KARO KOWE? 
 

 

Apa nyata ana aku karo kowe? 

Pitakon iki tansah nggagu pikirku 

Manut pangrasaku  

aku iki ya kowe 

Kowe kuwi uga aku 

Coba nepna atimu sawatara 

Ningna pikirmu 

Leremna tumeka wening 

Kanyatan katon nyata 

Menawa sejatine aku karo kowe kuwi ora beda 

Siji, nyawiji, manunggal nering gati.  
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AKU DAN KAMU 
 

 

Nyatakah ada aku dan kamu? 

Pertanyaan ini takhenti menggangu pikiranku 

Menurut rasaku 

Aku ini adalah kamu 

Kamu itu adalah aku 

Endapkan sementara hatimu 

Jernihkan pikiranmu 

Konsentrasikan, endapkan  sampai jernih 

Benar, terlihat jelas 

Jika sejatinya aku dan kamu itu sama 

Satu, menyatu, menyatu dalam keinginan 
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OHNE TITEL 
 

Hühner, die nicht krähen 

Hunde, die nicht bellen 

Blumen, die nicht blühen 

Flüsse, die nicht fließen 

Winde, die nicht wehen 

Was ist das Problem? 
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LULLABY FOR A DREAMLESS NIGHT 
 

 

Hey, don't you worry 

Life is just another story 

Leave all the burden behind 

Don't make it tightening your mind 

 

   Hey, don't you worry 

   All you need is peace to carry 

   I'll be here watching you sleep 

   So no concern you gotta keep 

 

Hey, wipe your tears, my darling 

I know I won't be here in the morning 

Not even the morning of the next day 

Even though I still have some more words to say 

 

   Hey, wipe your tears, my darling 

   You know, I don't have the will to go missing 

   However, I will always live in your memory 

   I will exist when you tell the others about our story 

 

Hey, have a lovely dream, my love 

Be as free as the flying white dove 

I will always watch you from afar 

As what I had usually done this far 

 

    Hey, have a lovely dream, my love 

   Leave this world, let's go above 

   World is full of pain, misery, and tragedy 



88 
 

    

 

So start dreaming, it's your real world, it's a reality 

 

Then when I see you smile in your sleep which I always adore 

I know that all I want is nothing more. 

 

January 3, 2016 
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LOOKING BACK,  

MOVING FORWARD 
 

 

In the middle of the night 

Where the darkness was the only sight 

And the silence was the only one who didn‟t mind 

Listening to the story of my wild deepest mind 

 

It was just a boring story being told 

About life and existence, it was bold 

It was all begun with a boy 

He had such a pleasant joy 

 

He grew up with an unlimited love 

And as peace as the silence of the cove 

But you know, even a romantic story had its own trouble 

So did his life, because of some mistakes, a part of his life was 

terrible 

 

He had tried everything to fix it 

But it slowly got worse a bit 

Somehow he didn‟t worry nor cry like a baby 

Because he knew it would be an interesting story 

 

He did seem so quiet, calm, and mellow 

But nobody knew his real sorrow 

How his life had a huge hollow 

What he had to deal while he did grow 

 

He didn‟t have such a sweet and romantic memory 
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His life was just the way it was, plain, simple, and ordinary 

His days just passed and went away, nothing special to 

remember 

So he just wanted to make some remarkable memories, even if it 

was bitter 

 

But then time offered him a new sheet 

Then followed by destiny who asked them to meet 

From not knowing each other to finally be able to greet 

Because of her smile, he realized that the world was actually 

sweet 

 

He never knew, that a simple smile was able to wake him up 

from the trance 

Even though he could only enjoy her beautiful smile from 

distance 

But it was enough for him, because he didn‟t want to ruin the 

well-built track 

It was okay, he was finally able to love, although he was not 

being loved back. 

 

October 4, 2015 
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ANJING 
 

 

Dia selalu mendampingi kita 

Dari pekerjaan di rumah 

Menjadi teman anak-anak 

Menjadi teman seorang Windi 

Hingga pekerjaan yang sangat sulit, mengejar penjahat 

 

Anjing 

Kenapa orang memandangmu hina 

Setelah apa yang telah kau lakukan 

 

Anjing 

Sesungguhnya engkau 

Hanyalah anjing 

Tidak lebih, tidak kurang 

Hanya saja, banyak manusia yang lebih rendah daripada 

Anjing 
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MELPOMENE,  

BUKAN SALAHMU 
 

 

Dialah yang kau dapati bermain dengan badai dan tsunami 

kapan malam itu 

Dia yang menemukan tragedi menjadi inspirasinya 

Dia yang orang-orang kabur darinya 

 

Yang lain tak menyadari 

Apa yang mereka ubah padanya 

Sayap direnggut paksa dari punggungnya 

Bersamaan dengan mimpi-mimpi dan harapannya 

 

Lalu apa yang kau harapkan? 

Apa yang kau harapkan? 

 

Dia seorang bidadari terperangkap di dunia ini 

Tempat kejam ini tak berhak memilikinya 

Yang lain mencoba menghancurkannya 

Jadi ia memilih untuk menghancurkan lebih dulu 

 

Dia hanya seorang malaikat 

Lahir di tempat yang salah 

Hanya mencoba bertahan hidup 

Mencoba terbiasa dengan luka dan perih 

 

Melpomene, bukan salahmu 

 

Di bawah kulitnya adalah ketakutan dan kekhawatiran 

Di bawah gertakannya adalah suaranya yang gentar 
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Bukan salahnya kalau langit berubah gelap 

Dan hujan, hujan, hujan 

 

Tapi, Sayang, pastikan kakimu berpijak di bumi 

Kalau kau berpegangan sebentar lagi saja 

Sayapmu akan tumbuh kembali 

Aku akan terus sirami jadi ia tak berkerut 

 

Ia akan tumbuh kembali, 

lebih kuat dari biasanya 

  



94 
 

 

ADIK KECILKU 
 
 

Kala itu kau masih sangat belia 

Begitu pula aku 

Dengan menggunakan dempul tak beraturan 

Di wajahku 
 

Aku adalah saksi 

Dimana pertama kali gigimu tanggal 

Saat kau berhasil mengayuh pedal 

Setiap detik, menit, dan jamku 

Sadarkah? 

Aku selalu tinggal 

Di dekatmu 

 

Dengan ketidak sengajaanku 

Ku sorot balik saat-saat itu 

Aku menyadari 

Bahwa semuanya tak lagi sama 

Tinggi tubuhmu telah berbeda 

Gigi tanggalmu tak lagi ada 

Kau telah tumbuh dewasa 

Adik kecilku 

Yang dulu sering mengadu 

Memelukku saat tersedu 

Telah bermetamorfosa 

 

Semua kenangan itu akan selalu ku simpan rapi 

Dalam lembaran kisah warna-warni 

Tentang adik kecilku 

Terkasih  
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JANGAN PERGI 
 

 

Seperti yang kamu tahu tanganku disini masih menengadah 

menunggu uluran tanganmu untuk membantu aku berdiri dan 

memelukku yang hampir tertusuk waktuku sendiri. 

Mataku disini masih melihat jelas kamu yang berlalu-lalang 

didepanku, dan saat ini aku melihatmu berdiri dihadapanku. 

Kamu merendahkan badanmu yang tak rendah itu, semakin 

merendah semakin mendekatiku yang masih meringkuk sejak 

saat pertama kali aku mengatakan "Jangan pergi." 

Ku kira kamu merendahkan badanmu untuk melakukan hal yang 

sama seperti saat semuanya masih baik baik-baik saja. 

Nyatanya kamu hanya ingin meludahi ku, menambah luka pada 

telinga yang mendengarnya, pada otak yang mengolahnya, pada 

hati yang sebelumnya juga telah terluka.  

Ohh Tuhan kata-katanya sungguh tak ingin ku dengar, tapi 

wajahnya masih inginku pandang. 

Bolehkah ku meminta untuk tak mendengar sebentar? 
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AUQUEL JE ME TROMPAIS 
 

 

Je suis arrivé sur le trou 

de nulle part que la carte n‟indique rien 

J‟y suis entré immédiatement 

dès que la soirée a commencé à noircir 

 

On dit que la lune nous reluit 

Mais en fait 

c‟était moi qui faisais apparaitre les lumières 

de sorte que je peux garder l‟espoir 

 

Seconde étape 

Le chemin étant sombre 

m‟a emmené au profond du silence 

Il n‟y avait que la voix 

Sans rien à entendre 

Je marchais plus loin 

Comme l‟espoir était là 

ce qui me reluisait 

 

Là-dedans 

J‟ai trouvé le cœur 

Il s‟y laissait tomber 

Sans connaitre auquel le cœur appartient 

Encore rien 

Je le portais soigneusement à quelque part 

De peur que le cœur soit cassé 
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Plus loin, plus loin 

Je ne voyais personne 

Mais non 

J‟ai vu un homme en éclat ! 

C‟est qui, là ? 

Encore, je ne le crois pas 

Mais il a essayé de me toucher 

une fois qu‟il m‟avait approché 

 

Le cœur, c‟est le tien ? 

Non, ce n‟est plus 

Le trou, c‟est le seul endroit où tu habites ? 

Oui, comme le cœur dans lequel j‟ai mis mon amour est déjà 

mort 

Il m‟a dit encore… 

« Les larmes ne servent à rien 

que j‟ai rendu compte que je n‟ai plus rien à garder 

mais je l‟attendrai toujours 

n‟importe comment elle me quittera » 

 

Auquel je me trompais 

Comme il a disparu 

Auquel je me trompais 

Il me rit avec son propre bonheur 

Et auquel je me trompais 

que je suis maintenant à nulle part chez lui 
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SENYUMAN  
 

 

Kau itu ringan  

Tak bersuara tetapi banyak rahasia didalamnya  

Kau itu mudah untuk dilakukan 

Tak ternilai dengan rupiah 

Kau itu sederhana  

Membuat tenang yang melihatnya 

Kau bagaikan hujan 

Yang mengubah terang menjadi gelap dengan rintikan yang 

indah 

Kau bagaikan malam 

Yang mengubah gelap dengan gemerlap bintang 

Kau bagaikan perban 

Yang menutupi luka tetapi sakitnya masih terasa  

Itulah kau.... 

Menjadi sebuah senyuman penipu terbaik 
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SIDES OF CHRISTMAS EVE 
 

 

I throw my sight beyond the window 

The city looks like a ton full of shimmering diamonds 

Sparkling beautifully without words 

Down there people are running 

With coats, scarfs, gloves, and boots 

Tryin‟ to catch a warm place 

With lots of presents in their hands 

 

Returning my sight to the room 

Lots of Christmas songs 

Lots of couples are smiling and laughing 

I could see their love and happiness 

Their hands are holding each other 

Like they will live happily ever after 

Even if the world ends 

Bunch of red roses followed by a ring 

Yes, proposal.. 

How sweet as fuck! 

 

A blooming red rose in front of me 

So beautiful, gorgeous, and sexy 

A plate of steak and a glass of wine as my friends 

Candlelight gives hopes in the dark 

 

But then… 

Why am I here? 

Why am I the only one who is sitting with no one here? 

Why no one holds my hand? 
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Where‟s my present? 

Where‟s my bucket of roses? 

Where‟s my proposal ring? 

And, where‟s my gorgeous man? 

… I woke up from my dream. 

 

15 APRIL 2018 
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WAITING 
 

 

Dad, I miss You 

I was lost 

But once again, 

You noticed me from far away 

Once again, 

You are waiting for me to come home 

 

15 APRIL 2018 
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N TOWER 
 

 

You locked my heart here 

Brought me to our happiness 

Brought me into your world 

And brought you to my world 

 

You wrote your name in the left side 

You wrote my name in the right side 

With „Love‟ sign 

With „Forever‟ 

 

You opened the lock 

Linked it there, around the base of the tower 

Locked it off 

And put the key into an locked box 

Means that we never find our key 

Don‟t ever think to unlock it again 

You knew it 

 

You were really sure with our love 

That will never be apart 

Like this world was just made for us 

And this world was full of our love 

No „separate‟ but „eternal‟ 

Forever, our eternal love 

I can‟t wait anymore 

 

15 APRIL 2018 
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SANDAL TUA  
 

 

Sepasang sandal jepit ini sudah kenyang pengalaman 

Kubawa berhari-hari kemana ku berjalan 

Di terik matahari maupun di derasnya hujan 

Rasanya dialah yang paling setia dibanding pakaianku yang lain 

Kering atau basah, baginya kerja tetaplah kerja 

Jalan halus atau jalan kasar, dia tetap memberi kelembutan 

Jika dia punya hidung tak kan mau dia kuajak berjalan  

Karena dia akan rasakan semerbak bau segala kotoran 

Bagian bawahnya ada cerita tentang segala pengalamannya 

Menghindarkanku dari kotoran yang menjijikan 

Menjadi korban kecerobohan dan kebrutalan 

Menyelamatkanku dari benda-benda tajam 

Hingga dia tampak suram dan seram 

Bagian ada cerita tentang siapa tuannya 

Satu persatu jari kaki tertatah di tubuh lembutnya 

Sebagai bukti…. baktinya pada tuannya 

Kerja sesungguhnya pasti terbukti nyata 

Sandal itu telah tua 

Tubuhnya berkerut, rupanya tak tentu 

Bagai sampah tak berguna 

Tali-talinya sudah rapuh juga  

Warna sudah tidak lagi berupa 

Kucal kusam dan menyedihkan 

Tapi ini masa tuanya, haruskah terus bekerja? 

Hanya untuk dianggap masih berguna 

        

   Paris, 01 Januari 2008 
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SAKAU 
 

 

Kamu...  

Lihatlah dirimu yang terlena oleh rayu 

Meliuk, melenting jatuh...tak menentu 

berhentilah berlalu, turunlah dari tungganganmu 

Hari ini angin  tak menamparmu 

Dan Matahari enggan menyinarimu 

Tubuhmu menggigil, dingin dan membiru 

Menghirup debu racun sampai ke paru-paru 

 

Kalau kamu aku... 

Tak mungkin dapat kubalikan waktu 

Sesal dahulu adalah prinsipku 

Karena menyesal kemudian 

Bagai kerakap tumbuh di batu 

Hidup seakan segan matipun tak mau 

 

Dirimu  kan tahu 

Jalan mana yang berliku 

dan tapak mana yang berbatu 

Kamu kan tahu, neraka bukan yang kau tuju 

dan jalan surgapun belumlah tentu 

turunlah...injaklah tanah ini 

ciumilah bumi  

Sujudlah saat terbit  

dan tenggelamnya Matahari 

 

30 April 2015 
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PRINTEMPS  
 

 

Pucuk-pucuk daunku telah tumbuh  

Hijau merona sehalus  bulu merindu 

Tubuhnya selembut beludru 

Dimana kau disayang dan dipangku  

Tangkai-tangkai kekar memelukmu 

Telah kaku dan membatu 

Menantimu lahir tumbuh dan dewasa 

Dari masa air membeku 

Hingga ranting mulai tumbuh 

 

Dan malampun berganti siang, 

Di usianya yang agak suram, sepenggal nafas mulai dihelakan 

Kau lahir walau dari batang yang hampir mati 

Didera musim yang tak lagi ramah 

Ditentang tanah yang tak lagi subur 

 

Wahai pucuk-pucuk muda 

Nafas inangmu adalah urusan waktu 

Tak banyak yang harus kau tunggu 

Cepatlah tumbuh menjadi dewasa 

Tancapkanlah kaki-kaki di tanahmu 

Sebarkanlah akar-akar serabutmu 

Alirkan lagi darah dari tanah ini ketubuh inangmu 

Jangan biarkan benalu merayap,  menghabisi tubuh dan kakimu 

 

Paris, 01 Januari 2008 

  



106 
 

 

EMPU 
 

 

Ada yang terpuji dari seorang perempuan 

Selain dari hanya soal kecantikan 

Ada yang tidak lelaki miliki  

Selain dari payudara,  

Ialah semua 

 kata yang dipakai untuk membicarakannya; 

setiap helai benang yang tak sia-sia melekat ditubuhnya; 

 setiap helai rambut yang tak dibiarkan tumbuh percuma; 

 setiap warna yang membuatnya merona 

Perempuan adalah permata  

cantik jelita siapapun yang menyandangnya 

meninggikan derajat siapa yang didekatinya 

mendatangkan berkah kepada yang menjaganya 

   

Dia juga menjadi Medusa yang berbahaya  

 Sorot matanya melebihi tajamnya belati 

 Rayuannya menulikan telinga  

Pesonanya membutakan mata 

 Kelembutannya melenturkan tulang 

Desah suaranya mengendurkan urat  

Belajarlah tentang perempuan 

Agar bisa memakai permata 

Jangan pula menjadi korban  

Lumpuh lunglai tak berdaya 

 Berilah kepadanya keagungan  

 Martabatnya ditinggikan  

 Jiwanya  adalah kemuliaan 
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Dan tubuhnya tetaplah keindahan 

itulah penawar Medusa  

 

Paris, 1 januari 2008 
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BAHIL  
 

 

Katamu tak punya 

Tidur tak lena, makanpun susah 

Bukan sedang jatuh cinta 

Hingga perasaan gundah gulana 

Menyiksa, merampas kebahagiaan 

Membuatmu lebih merana dari yang hina 

 

Katamu tak punya 

Nafas keras sesekali tersela 

Seperti menahan antara lapar dan dahaga 

Menyebut uang matamu merona 

Menyebut deposit, batinmu tersiksa 

 

Katamu tak punya 

Lengket ditubuhmu kain sutra 

Seperti sudah biasa tak berharga 

Terabaikan di tanganmu beberapa permata 

Penghalus kata bahwa kau kaya raya 

Tapi meditnya masya Allah..... 

 

 

(Agustus, 2010) 
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KAKI DAN TANGAN 
 

 

Ada kaki ada tangan 

Kakiku dan tanganku ada 

Tapi kakiku menjadi tanganku ketika aku harus menyelesaikan 

tugas 

Tanganku menjadi kakimu, manakala aku berjuang untuk hidup 

Disitu kakiku adalah kakimu dan tanganku adalah kakimu. 

 

Kakiku dan tanganku menjadi kaki tanganmu 

Langkahmu kencang tanganmu keras sekeras suara mulutmu 

Mulutmu telah menjadi api dan kau putar pemicu pertengkaran 

Tanganku menjadi gemetar pikiranpun mati oleh mulutmu. 

 

Kaki, tangan dan mulut ini harus mengikuti perintahmu  

bagaikan sapi harus menarik gerobak sampah kebohongan 

Tapi katamu menjadi kaki dan tanganju bergetar 

Kubiarkan kakitanganmu bersepak dengan kuasa dan kekuasaan 

 

Hanya tarikan nafas panjang menjelang kaki dan tanganku 

melepaskan tugas 

Kupasrahkan kaki dan tanganku pada nasib 

Aku hanya bisa menunggu kakitanganmu faham atas ujarmu 

Tuhan maha tahu kaki dan tanganku terbelenggu oleh 

kakitanganmu 
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BURUNG SAHABATKU  
 

 

Kicauan burungku begitu merdu 

Membangunkan aku dipagi hari yang syahdu 

Hidup bagaikan waktu yang cepat berlalu 

Burungku senantiasa menemaniku tat kala hati merasa pilu 

Burungku sahabat setiaku 

Ketika burung-burungku berkicau 

Hati dan perasaan terasa damai 

Dunia terasa menyambut dengan damai 

Suara burungku yang mampu mengerti tentang perasaanku 

Burungku jangan merasa bosan untuk berkicau 

Burungku jangan merasa bosan untuk bergurau 

Wahai burungku engkau tercipta untuku 

Mentari pagi membawa kehangatan bagi tubuhku 

Kicauan burungku membawa kehangatan dan kedamaian jiwa 

ragaku... 

 

Kalongan malam jumat   19 april 2018 
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MATAHARIKU 
 

 

Mentari bersinar dari timur 

Menyongsong pagi yang makmur 

Kicauan burung silih berganti 

Menyambut kedatangan pagi 

Mentariku bersinar menerangi bumi 

Semua mahluk berhutang budi 

Mentariku tidak pernah  merasa lelah 

Demi keberlangsungan  hidup yang indah 

Warna-warni kehidupan membuat hati merekah 

Oh...mentariku jangan berhenti bersinar 

Tanpa kehadiranmu dunia akan pudar 

Mahluk hidup akan mati 

Dunia akan mati 

Maka kiamatlah dunia ini... 

 

Kalongan 20 April 2018 
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ILLOGICAL LOVE 
 

 

My love is not based on logic 

 

When I am sure that you are my oxygen 

You said "I would always here and hold your hand" 

 

When I asked you would you leave me 

You said "I dont think I would" 

 

When I asked you do you miss me 

You said "I dont know" 

 

When I asked you would you be mine 

You said "maybe" 

 

Then when I asked you do you love me 

You said "I dont know" 

 

"I dont think so" 

 

"No, I dont" 

 

"No, of course not" 

 

If you dont love me then, i am used to it 

Then don't ever act like 

"I dont want to hurt you"  

When you're already had 
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I should have surrendered a long time ago 

But do you know why I wouldn't go 

Its because I loved you so 
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BUKAN INDONESIAKU,  

BUKAN PULA INDONESIAMU 
 

 

Aku berada di antara lautan 

Tapi jariku tak sampai menyentuh ombaknya 

Aku berada jauh diatas pegunungan 

Tapi tak ku temukan pepohonan 

Aku diantara sawah terbentang 

Tapi apa yang bisa di makan? 

Aku berdiri di atas tanah 

Tapi kakiku tak sanggup berpijak 

Aku dikelilingi manusia bergelar 

Tapi negara berangsur ringkih dan bergetar 

 Aku melihat ribuan bentang tanah terpisah 

Tapi mereka menyebutnya kesatuan 

 Aku mendengar mereka menjerit dan teriakan 

Tapi mereka bilang, inilah keberagaman 

Aku berada di antara pengabdi mu 

Tapi mereka mencela mu 

Aku menyaksikan sandiwara 

Tapi mereka berkata, inilah kekuasaan 

Aku memekik ketakutan 

Apa yang mereka katakan, Apa yang Anda takutkan? 

Aku adalah masa lalu, tapi jasa-jasaku adalah masa depan 

Aku adalah gelap, tapi karyaku adalah terang 

Aku adalah umpatan, tapi negeriku adalah harapan 

Aku adalah musnah, tapi bangsaku adalah gairah 

Aku adalah menyerah, tapi keinginanku adalah berjuang 
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AKU 
 

 

Aku adalah buah bibir bangsa 

Tercipta dari bercengkerama 

Aku adalah lagu 

Yang di nyanyikan setiap detik di penjuru 

Aku adalah puisi 

Tercipta sebagai identitas bangsa ini 

Aku adalah perantara dunia 

Ku eratkan mereka yang jauh dan berbeda 

Ku dekatkan yang jauh disana 

Ku rapikan persaudaraan 

Ku rapatkan kemanusiaan 

 Akulah tawanan yang tak terlupakan 

 Yang setiap waktu dikejar waktu 

 Yang setiap hari dikejar hari 

 Aku bebas berekspresi 

 Menafsirkan jati diri 

Aku adalah bunga bangsa 

Bukan hanya soal rupa 

Tapi juga tentang raga 

Bukan hanya soal karya 

Tapi juga tentang karsa 

Bukan hanya soal rasa 

Tapi juga soal raya 

Bukan hanya soal cerita 

Tapi juga tentang cipta 

Ku junjung tiap pena yang digoreskan 

Pada setiap jalan kemanusiaan 

Ku tegakkan tiap helai kertas yang kau nodai 
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Dengan rasa bangga diri 

Ku agungkan tiap raga yang telah tergambar 

Bahkan di setiap jengkal 

Kurelakan diri ini 

Mengabdi pada negeri 
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PERINTAH PURBA 
 

 

Berjalan di titian   

menyusur jejak waktu 

Mengemasnya dalam pertanyaan yang tak pernah selesai 

 

Dari perintah purba Jibril 

Waktu tak pernah terulur panjang 

Terus mengeja-Mu 

 

2018 
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SUATU SORE 
 

 

Cuaca penat 

Di sore yang muram  

Seekor burung kecil tersesat 

Terbang berkeliling, hilang arah 

Kembali pulang 

Ataukah bertahan  

angin menderu 

selembar bulunya melayang 

jatuh ditangkap gerimis 

 

2016 
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APEL MERAH SANG PENAKLUK 
 

 

Di Edirne Kapi 

Langit hitam lasi 

Dingin darah musim semi  

Luka dan rindu Ayyub 

Mahfuz yang hendak kau tebus 

 

Di dalam tembok kota 

Anak cucu Byzas menerka nasib 

Bulan renta di langit Aya Sophia 

Hujan es dan salju di musim semi 

Kabut datang tak pada musimnya 

 

Anyir darah janissary  

Merangsek naik bagai gelombang tinggi  

Di tujuh menara benteng Yidikule 

 

Di Edirne Kapi 

Sang penakluk meluluskan tuah suci   

Apel merah dalam genggaman 

 

2017 
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MASA 
 

 

Melintas di bawah gugur daunmu 

Selalu kutemukan angka penuh misteri 

aksara memudar di batuan berlumut 

rindu menggugat cemas  

 

Di bawah kamboja 

Tangisku pecah 

Berhitung saat kembali 

 

2018 

 

  



121 
 

 

BERSAMAMU 
 

 

Jendela ini telah lama terbuka 

hujan masih menari 

Agustus ke Agustus 

datang silih berganti 

 

Seperti siang dan malam  

terkadang terik menyengat 

terkadang dingin membatu 

tapi selalu ada jalan kembali 

menua bersama dalam dekap-Nya 

 

2017 
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Ohne Titel 
 

 

Träumen ist ein Ziel meines Lebens, 

Denn mit dem Traum könnte ich glücklich leben. 

Träumen ist keine Fantasie, 

Sondern eine Realität. 

Ich finde, dass Träumen Zukunft ist. 
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BERSYUKUR 
 

 

Tahu kah kamu? 

Dunia yang kau huni begitu fana 

Terlalu banyak drama  

Terlalu banyak cerita 

Terlalu banyak sandiwara 

 

Tapi, kau harus menyadari 

Bukan berarti hidupmu tak bermakna 

Bukan berarti hidup yang kau jalani tak berguna 

 

Kau pasti akan menyadari 

Tak selamanya hidup berpihak padamu 

Tak selamanya  juga hidup menentangmu 

Akan kau temukan tujuan hidupmu nanti 

Jika kau pandai mensyukuri 

 

Tahu kah kamu? 

Tuhanmu menciptakan dengan begitu sempurna 

Tuhanmu menciptakan dengan penuh kenikmatan dunia 

Bersyukurlah atas karunia-Nya 

Sungguh hidupmu tak kan ada yang sia-sia 
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BUMIKU MENANGIS 
 

 

Daun-daun Jatuh Gugur 

Terkulai layu 

Terhempas tak sempat kering 

 

Tak satu pun tahu 

Tak.satu mengerti 

terluka hati 

pedih disayat sembiku 

 

Pedih perih 

pengorbanan tiada arti 

Cita-cita suci 

Tercabik ulah anak negri 

 

Di atas simbahan darah negriku dilahirkan 

Di tengah kobaran api negriku ditegakkan 

Berkorban jutaan pejuang bangsaku bertahan 

Penderitaan rakyat diikhlaskan demi merdeka 

 

Akankah kan datang 

Penyelamat bangsa 

Penebar cinta dan kebenaran 

 

Kini bumiku berduka 

Menantikan kasih diantara kita 
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KALENG KRUPUK 
 

 

Sekaleng DK 

Ada banyak rindu di sana 

Meresapi di setiap renyah gigitannya 

Anganku tertuju pada sosok yang di sana 

Yang dia tak tahu 

Ada bergumpal rindu 

Yang tertanam pada 

Indah bola matanya 

 

Sekaleng DK 

Tak mampu membayar tunai 

Hasrat yang menggelora 

 

 

  



126 
 

 

KUSAPA DIRIMU 
 

 

kutahu kau sesibuk hujan subuh pagi kemarin 

 

Yang bergemericik 

Membasahi daunan satu persatu 

 

Tak eloklah aku 

Menanti jawabmu 

Tuk tanyakan 

Apakah siang sore nanti bisa bersua? 

 

Tak ada jawab 

Hanya angin dingin mendesau ringan 

 

Mengelus pipi putihmu yang semburat  

merah jambu 

 

Entah kapan 

 

November 2107 
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RUANG KOSONG 
 

 

Hampir empat dasa hari 

Ada yang hilang di sisi relung hati 

 

Bayang itu masih nyata 

Tatap bola mata buram menari 

mencari sosok wajahku 

Bibir kerut sunggingkan  tipis sebuah senyum 

 

Mulutmu tak lagi mampu berucap 

Tapi aku tahu 

Kau sebut namaku 

 

Tanganmu kurus kering 

tetap halus lembut ketika kugegam dengan getar 

 

Aku tak mampu berkata 

Hanya sesal dalam dada 

Mengapa kubuang waktu yang tersisa 

Tuk sekedar bercengkrama 

Ketika engkau masih mampu 

Bercerita seribu basa? 

 

Kini 

Engkau tlah ada di nirwana 

Sang Khaliq lebih dulu memanggil 

Menjemputmu 

Ditemani bidadari bidadari surga 

Dengan kelebat kain tipis putih memanjang 
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bertabur aroma bunga tujuh rupa 

 

Wajahmu terlihat anggun bercahaya 

Bersih 

Merona 

Terbungkus kain 

yang terbaik yang pernah ada 

Tanpa titik tangis 

Karena lewat sudah 

 

Hanya doaku 

Tetap kupanjat kepada Sang Pencipta 

 

Dan kuucap berjuta kasih 

Karena kau tlah 

Berikan yang terindah 

Dalam Sosok 

Bunda 

Tercinta. 

 

Tinggalkan kini 

Ada ruang kosong 

Dalam dada. 

 

Alfatihah... 

 

2018 
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BAYANG SAMAR 
 

 

Ada bayang samar 

Di antara lembah hijau pagi hari 

 

Yang embunnya tak lagi berbias 

Tak lagi bening mengkristal 

dan jengkal 

Tanah pun tak lagi berbasah 

 

Sayup sayup suara kidung pun kini tak merdu terdengar lagi 

 

Udaranya seakan mampat 

Gerah 

 

Sedangkan rasa bergolak 

Tetapi tak riang 

 

Lidah menjadi kelu 

Bibir terkatup rapat 

Wajah berpaling enggan 

Bulir air mata  

Terdiam disudut 

 

Duka 

Tak mampu jua 

Tersingkap 
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Lelah 

Dipenantian  

Yang tak pasti 

 

Jogja, 11 April 2018 
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A PIECE OF CAKE 
 

 

A piece of cake 

It's easy to make 

Don't need a hard effort 

But, you can't throw it away 

It's okay there's no one cares about it 

It doesn't a matter if you do it 

But, open your eyes 

A thousand people lost their appetite 

Actually, their appetite are pushed over 

They're in confused 

Don't know about what they should eat 

Arresting in starved 

Can't escape from thirst 

And living in the poverty 

Being rich is not you want 

But, becoming generous should be your mission 

Throwing just a slice is not a big problem 

But, save it for everyone will be better 

Even if it's just a little bit, it would ne precious 

Being guilty is not the best way 

Your sincere help is what they are needed 

Your precious step will save them 
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HATI SANGSI 
 

 

Kotak besi panjang membawaku pergi 

Selembar langit berawan mendampingi 

Ditemani hati yang terasa geli 

Menyisakan tanya di dalam hati 

Mengapa aku bisa begini? 

Sekian lama tak pernah mengalami 

Kegilaan dan kerinduan menghinggapi 

Mulut terkunci biar tersembunyi 

Dilema 'tuk kusimpan sendiri 

Manis ketika dia tak menyadari 

Namun pahit kala dia tak mengerti 

Haruskah ku lari? 

Atau maju menyatakan ini? 

Perasan gila aneh menghantui 

Hari ke hari semakin menjadi 

Sepercik kagum kumiliki 

Tanpa sadar beralih obesi 

Hei, belum waktunya untuk meniti 

Terlalu naif untuk berspekulasi 

Sadarlah kau masih punya studi 

Impian yang harus kau miliki 

Tak seharusnya aral menutupi 

Tapi ini begitu saja terjadi 

Muncul tanpa prediksi 

Segala tentangmu adalah berjuta diksi 

Sulit dipahami ibarat skripsi 

Tak pernah terjadi bagaikan fanfiksi 

Imajiner namun menimbulkan friksi 
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Membingungkan seperti transaksi 

Suaramu melodi berharmonisasi 

Menyenangkan bagaikan alunan perkusi 

Menimbulkan afeksi tak terkendali 

Memaksa tubuh agar beraksi 

Namun hati tak merestui 

Mungkin hatiku butuh ruang isolasi 

Untuk meredam gejolak misterius ini 
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PESAN UNTUK TUAN 
 

 

Untukmu yang bergelut ditengah teriknya mentari, 

semoga hangat hadirnya tidak membuatmu tercekat karena 

banjir keringat. 

Untukmu yang bercengkrama dengan gurun pasir pesisir pantai, 

semoga hembusan angin laut membelaimu lembut, 

semoga desirnya sampaikan rinduku yang seperti candu, 

semoga deburan ombak nantinya sanggup basuh jenuhmu . 

Hingga nanti lelah tiada lagi,  

kiranya tuan berkenan untuk sekedar bersua 

menyeduh kopi tubruk kita bersama. 

Kau dan secangkir kintamani hangat, 

dan aku ditemani harum lembut gayoku.  

Kau dan segala penjelasan tentang kenapa pasir, batu, dan 

angin, 

aku dan segala makna tentang indahnya frasa dan kata. 

Dimananya nantinya hanya ada kita, dan senja, seperti sedia kala. 
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BUKAN LAGI SEBATANG ILALANG 
 

 

Tak lagi kujumpa semak 

Semak yang menyesak di sebuah padang.. 

 

Tak  lagi kujumpa ilalang 

Ilalang yang memagari cinta memancarkan pesona. 

 

Ilalang yang centang perenang 

Memakukan diri pada bumi berancang-ancang 

Agar tak goyah menerima titah Tuhannya. 

 

Namun, kini ilalang menyemburat pesonanya  

di setiap ujung kaki pelangi 

di setiap gelungan angin 

di setiap dansa ritmik ranting pepohonan. 

 

Pesonanya Bersorak bagaikan percikan kembang api di langit 

malam. 

Euforianya menular bak virus influenza. 

 

Hangatnya membuatmu ingin menari  

Bak ballerina dengan jingkatan kaki ringannya. 

Berjingkat memutar memenuhi panggung dengan senyum 

matahari paginya. 

Hangat.  

Semacam pelukan ibunda saat kau kehilangan boneka kecilmu 

dan  

Pelukannya membuatmu memiliki kembali lagi dunia. 
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Dia bukan lagi sebatang ilalang. 

Dia bermetamorfosa. 

Menjadi udara yang berkelip memenuhi atmosfir. 

Menjadi matahari pagi yang muncul setengah malu 

menghangatkan pagi 

Menjadi hujan yang kau nanti setelah kemarau panjang. 

Menjadi dewi cupid yang sentakan tubuhnya mengeluarkan 

butiran merah muda 

 

Bukan lagi sebatang Ilalang.. 

Dia telah bermetamorfosa. 

Meleburkan diri dalam semesta. 

 

 

Bogor, 5 April 2018 
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EMAK NGECAPRAK, DENGARLAH 
 

 

Emakku bising. 

Matematikaku macam kursi yang dibanting. 

Semalam suntuk usahaku tak sebanding. 

Padahal, kau tahu mak, algoritma tak kupakai buat beli siomay 

sepiring. 

 

Banyak alasan kau, emakku berang. 

Asal kau tau, mak, kuhafalkan juga nomer atom belerang. 

Titik lebur, titik didih, massa jenis, konfigurasi elektron hingga 

otakku meradang 

Tapi mak, nomer atom belerang tak bisa kupakai buat chatting 

anak kampung seberang. 

 

Masih makan sama mamak kau mikir pedekate anak gadis 

orang? 

Sumpah, biji mata emak mengerang. 

Habislah telingaku bakal digelandang. 

 

Tuhan, aku hormat sungguh sama emak. 

Tak sekalipun aku berani membentak 

Menatap matanya saja rasanya jantungku bisa berhenti 

berdetak. 

 

Mati-matian aku begadang. 

Menghafal rumus dan berlatih buku persiapan ujian nan 

menjulang. 

Tak pernah itu buku kujadikan bantal. 

Hanya, melihatnya saja macam aku sudah di awang-awang. 
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Berat kata Dilan, mak. 

Ujian tulis tak bisa atasi ujian hidupku sebagai lajang. 

Emak makin ngecaprak. 

Hidup kau jauh lebih mudah dari zaman emak. 

Dunia sudah di tangan. 

Kuota tinggal bilang. 

Pulsa minta sama emak. 

Tinggal belajar saja, kau minta dijitak. 

 

Ah, sungguh Tuhan, aku sayanglah sama emak. 

Tapi sungguh pula aku merintih. 

Guru mengoceh di kelas tak bisa kupahami. 

Aku tanya, eh suruh belajar sendiri. 

Lalu buat apa aku di sekolah, mak? 

 

Kata emak, jangan sekalipun kurapatkan mataku saat guru 

memberi ilmu. 

Tapi sungguh, ada guru yang dalam 1 menit menyerang titik 

lemahku. 

Mengantuk aku. 

Kutahan pakai sapu, tetap saja merem mataku. 

Salah siapa, aku atau guru? 

 

 

Kata emak, guru itu digugu lan ditiru. 

Aku mau tiru guruku yang menghirup tembakau 

Emak mencak-mencak padaku. 

Habis lagi dijewer telingaku. 

Kata emak, kau bodoh atau stupid? 

Karsinoid itu karsinoid. 
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Kudengar dan kulihat lagi kau berani hirup satu itu, bukan 

rokokmu saja kupatahkan, lehermu juga! 

Kejam nian aku punya emak. 

 

Tapi, sungguh aku sayang emak. 

Surgaku ada di kakinya. 

Aku tau ucapannya adalah doa. 

Petuahnya yang memerahkan telinga, 

Lahir dari hidupnya yang sudah banyak warna. 

 

Tapi mak, kalau aku boleh memohon. 

Carikan aku guru. 

Tak perlulah cantik jelitan macam Raisha. 

Atau macam idol korea. 

Tapi guru yang bisa kutiru ketaatan pada Tuhannya. 

Yang perilakunya kujadikan idola. 

Yang bisa menjelaskan penasaran gejolak muda. 

Yang mampu melihat kecerdasanku ada di bagian mana. 

Yang mendukung potensiku lahir dan menjadi bintang kejora. 

Kau pun akan bahagia. 

Ngecapraknya emak pun pasti beda. 

 

 

Bogor, 14 April 2018 
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A GALAXY  
 

 

When I look into your eyes 

I lose everything 

Your eyes are truly my weakness 

I am afraid 

a pair of galaxy will kill me in the future 

I am contemplating myself 

I am falling in love with you 

At the first sight 

 

You are too ethereal to be reached 

I admire your pair of galaxy 

Your eyes are so clear 

Your eyes are so sparkling 

I love the way your eyes dazzle 

 When you speak to me 

I love how your eyes manage to shine  

Even when you are tired 

Forgive me for everything 

 

I have fallen for you this bad 

You are my forever universe  

You are my forever galaxy 

You take my heart away 

I did not know the way out 

Because I already get lost in your eyes 

I want those galaxy eyes only looking at me 
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ASA YANG MEMBARA 
 

 

Kehidupan berisikan hitam dan putih  

Semua makhluk yang ada di benda bulat ini 

Menginginkan yang putih 

Begitu pula dengan asaku  

Banyak ejaan yang tak enak didengar  

Banyak ejaan yang tak enak dilihat 

Ketika kumengutarakan asaku 

 

Ketika ironi menghampiri keseharianku 

Tak lupa kubersujud kepada Yang Esa 

Mereka boleh menghinaku sepuasnya 

Mereka tentu boleh mendegradasikan ku 

Tapi jangan membawa nama orang yang melahirkanku 

Jangan pula membawa nama yang membesarkanku 

Mereka bernilai di mataku meski kalian menganggap terbalik 

 

Tekadku bulat ingin kumengganti asa yang mereka anggap 

hitam 

Aku kubuktikan aku pantas berada di panggung ini 

Di panggung kehidupan yang fana ini  

Setiap hari kuberdoa dan menggerakan jemari  

Demi mencapai asaku  

Asa yang sudah melekat dalam jiwa  

Asaku untuk membahagiakan Ayah Bunda dunia akhirat  
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LENGKUNG PELANGI 
 

 

Angin, terbangkan 

          Angin, arahkan 

                    Tapi badai jadikan tiup menceraikan 

 

                              Ingar bingar dunia laksana mawar berduri   

                                        Debu jalanan tak kalah riuh 

menertawaiku  

                                                  Juga pada lebah kecil yang 

rindukan musim semi 

 

                                        Dengan sahabat  matahari 

                              Dengan laut yang dianugrahi 

                    Dengan langit bertaburan mimpi 

 

          Pulihkan langkah  pongah  

Kuatkan tubuh lemah 

          Bimbing jiwa penuh gelisah 

 

                    Menanti surya mengusir linang embun pagi 

                              Menanti bunga semerbak wangi 

             

                                        Apa kabar hari ini ?      

                         Apakah semesta ciptakan lengkung pelangi ? 
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DOA SEORANG AYAH UNTUK ANAKNYA 
 

 

Anakku, 

Hari ini ayah mulai berdoa di setiap waktu untuk membimbing 

kelucuanmu yang masih dini 

 

Kemudian menatap wajahmu di setiap kala untuk 

menjagakanmu dari terpejam di pagi buta 

Mengusapmu dengan harap menjaga hari-hari 

Ayah selalu mencarikan untukmu cita cita yang terbaik di tempat 

yang terbaik 

Ayah juga selalu berjaga di setiap malam-malammu yang terus 

tiba 

Ayah menginginkan tempat terbaik di hidupmu 

Kadang ayah menempatkan dirimu di bahu yang sedikit kekar 

agar bisa kausaksikan suatu karnaval  

 

Anakku,  

Mungkin kamu belum paham jika ayah tak memanjakan di kala 

sakit tetapi selalu berjaga di setiap detikmu 

Mari kita belajar akan maknanya tumbuh dan menjadi diri yang 

kokoh 

Bahkan sekalipun ada badai yang tiba 

Jangan khawatir, Nak 

Kita tidak perlu bergabung dengan badai 

Mari kita jaga dan masuk ke dalam rumah 

Karena di situlah kita bisa bercengkrama dan tawa yang akan 

kaukenang di satu saat nanti 

Badai pasti berlalu dan akan terus menjauh 
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Mari kita jadikan rumah sebagai tempat untuk memulai dari 

setiap pergi 

Tempat menangis atau canda tawa 

Tempat saling memeluk dan mendoa 

 

Anakku, 

Satu saat atau kini mungkin saja ayah lupa membangunkan 

Atau menyegerakan sarapan 

Percayalah bahwa kita harus berbagi dan belajar berdiri 

Agar siap mengarungi laut atau langit biru 

Biarkan awan-awan menyambutmu riang atau buih lautan yang 

selalu lekat dengan tubuh kala mengarunginya 

Mungkin atau demikian memang ayah tidak membiarkanmu 

dalam gelap walau malam larut sudah 

Pasti cahaya akan segera dinyalakan tanpa harus 

memberitahumu dan jika pagi tiba dan ada gemuruh atau riak-

riak ayah akan menyatakan rasa tidak setuju 

Ayah akan berada di pintu depan rumah untuk menyambutmu 

agar bisa melesat seperti anak panah menuju cita-cita dan asa 

pada saat engkau akan bernaung di masamu 

Mungkin saja masih lekat di benakmu saat hari pertama masuk 

sekolah 

Kuantar engkau dengan suka cita sambil mendendangkan masa 

depan yang gemilang. 

 

Anakku,, 

Tentu juga ayah akan selalu ada di dalam hidupmu. 

Ayah akan melupakan apa yang diinginkan jika memang kamu 

memerlukannya agar bisa mendoa dalam khusyu 

Berhenti dari segala kerja jika kamu tiba 
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Anakku,  

Inilah mimpi seorang ayah agar terus berjuang meskipun kerut 

di dahi makin jelas 

Ayah tak pernah lupa dengan nasihatmu untuk berhenti 

merokok 

Ayah tersenyum dalam setiap langkahmu 

Percayalah, ayah tidak akan membiarkan bahumu dalam  beban 

berat 

Ayah akan selalu merengkuh bahumu dengan tangan ayah 

sendiri 

 

Anakku, 

Ayah percaya dengan kemampuan untuk berdiri di atas kaki 

sendiri 

Berangkatlah dan rengkuhlah cita-citamu  

Hitam tanah 

Debur ombak laut 

Biru langit  

Menjadi saksi atas asamu  

 

Jogja, 11 Maret 2017 
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SANG PROFESOR DAN PENGILON 
  

 

Sang profesor 

monggat manggut  

sendirian 

depan pengilon 

berkaca. 

 

Sang profesor 

lenggat lenggut  

sendirian 

depan pengilon 

berkaca. 

 

Sang profesor 

senyam senyum  

sendirian 

depan pengilon 

berkaca. 

 

Sang profesor 

kacak pinggang 

sendirian 

depan pengilon 

berkaca. 

 

Sang profesor 

depan pengilon 

bergaya 

menyapa 
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Siapa kamu? 

monggat manggut 

lenggat lenggut 

senyam senyum 

sendirian 

diam. 

 

Sang profesor 

depan pengilon 

berkecak 

kenapa 

diam 

bisu? 

monggat 

manggut 

lenggat 

lenggut 

senyam 

senyum 

sendirian. 

 

Sang profesor 

depan pengilon 

Siapa kamu? 

Aku?  

siapa? 

Ya 

siapa kamu? 

Aku  

adalah kamu 

Aku 
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Kamu 

satu. 

 

Sang profesor 

depan pengilon 

termenung 

diam 

bisu 

 

Sang profesor 

depan pengilon 

kamu 

lakukan apa? 

aku  

lakukan apa? 

kita 

lakukan apa? 

Kamu 

berbuat apa? 

Aku  

berbuat apa? 

Kita  

berbuat apa? 

Apa? 

apaa? 

apaaa? 

aapaaaaaa? 

........ 

Sang profesor 

depan pengilon 

monggat manggut 
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lenggat lenggut 

senyam senyum  

dalam   

kesendirian 

 

Solo, April 2018 

  



150 
 

 

KEKAREPAN 
 

 

Senèn 

selasa 

rebo 

kemis 

jemuah 

setu 

tekane minggu 

wis tak critaké 

Senèn 

selasa 

rebo 

kemis 

jemuah 

setu 

tekane minggu kepindo 

wis tak balèni critane 

Senèn 

selasa 

rebo 

kemis 

jemuah 

setu 

tekane minggu pungkasan 

tak bolan balèni menèh le aku crita 

Sesasi 

rong sasi 

telung sasi 

nganti entèk sasiné 
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rasané koq suwé temen 

Wis mèh setaun anggonku 

ngomongké 

wis mèh sawentara dina aku 

ngenteni 

nanging koq ora ono  candakané 

Senèn 

selasa 

rebo 

kemis 

jemuah 

setu 

tekané minggu pungkuran 

dibalèni manèh 

crita sing wis mèh luntur 

mergo kekarepan iki 

kok samsoyo 

ndadi 

Senèn 

selasa 

rebo 

kemis 

jemuah 

setu 

nganti tekané minggu 

sing keri 

Apa kowé ora ngerti 

apa kudu tak baleni 

apa awakmu lali 

critaku sing kepungkur wingi 

Siji waé sing tak kepingini 
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ora upo 

ora bondo 

ora turonggo 

opo manèh kuwoso 

Senèn 

selasa 

rebo 

kemis 

jemuah 

setu 

nganti entèké minggu  

aku tetep sabar 

kanti pangarep 

mbok menowo 

awakmu wis mangerti 

critaku wingi 

mugo 

luluh atimu 

ugo keikhlasanmu 

awit opo sing dadi kekarepan iki 

yo mung siji 

bali rabi. 

 

Solo, 12 April 2018 
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HUJAN 
 

 

Halo “Hujan” apa kabarmu? 

Kau terlihat kelabu 

janganlah berdiam membisu. 

Kudisini slalu menunggu, 

menunggu kabar dan tawamu. 

Apakah kau tak merasakan rindu, 

sepertiku yang dilanda sendu, 

Rindu yang menggebu, 

meronta ingin bertemu. 
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BEAUTIFUL WEAKNESS 
 

 

Come out from nowhere 

So easily with harsh words, 

You put scars in my heart 

Without even saying sorry 

Again, I‟m comforting myself 

 

Always nervous 

Worry about uncertain things 

If you‟re gonna leave me 

I just want you to stay 

Cause you are my one and only, 

Beautiful weakness. 
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GENERASI HARUS 
 

 

Presensi kehadiran, harus 

Presensi kuliah online, harus 

Mengajar enambelas sks, harus 

Tatapmuka enambelas kali, harus 

Menguji, harus 

Meneliti, harus 

Mengabdi, harus 

Membimbing, harus 

Menyerahkan nilai tepat waktu, harus 

Seminar lokakarya, harus 

Naik pangkat, harus  

Mengisi BKD, harus 

Menulis artikel Jurnal terakreditasi, harus 

Menulis buku, harus 

Studi lanjut, harus 

SINTA, harus 

Sister, harus 

Haruskah.........??????? 
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REZIM PERSANKSIAN 
 

 

Presensi kurang, potong gaji 

Tidak magister, pindah administrasi 

Tidak meneliti, tanpa remunerasi 

Lebih enambelas sks, kerjabakti 

Dan 

Sejumlah sanksi teridentifikasi 

Sebagai kelaziman yang harus diikuti 

Seperti pentitah tak kan nyenyak tanpa memberi sanksi. 
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FAR 
 

 

We are separated 

By a big border 

By a far distance 

By the one at your side. 

 

But this heart, 

Never stop mentioning you, 

But my pray, 

Never skip your name, 

But my dream, 

Never lose your existence. 

 

And yes, 

You are over there, 

Far from my hand. 

And unfortunately, 

you are hers. 

 

May I borrow you from her? 

But, I won't be able to return you. 

May I? 

Fine, I am standing here, 

Taking a deep breath and whispering, 

I love you. 

From far away. 
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AKU TAK LAGI KECIL 
 

 

Kau hadir sebelum aku hadir 

Aku tak tahu bagaimana masa kecilmu dulu 

Tapi yang aku tahu, kau telah meberikan masa kecil yang indah 

untukku 

Kalimat terindah yang aku ucapkan di kala itu adalah "Ayah 

pulang" 

 

Kala itu aku bahkan tak lebih tinggi dari pinggangmu 

Kini aku telah tumbuh dewasa, Ayah 

Bahkan aku lebih tinggi dari Ibu 

Ingin kubisikan sesuatu 

Kecantikan ibu tidak pernah pudar 

Kau akan tetap terpesona melihatnya 
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HANYA AKU 
 

 

Tak bermahkota meliuk gemulai diterpa angin 

Tak sekali pun kupu menghampiriku 

Tak tumbuh berseri menjadi sumber inspirasi 

Tak sekalipun mata aku manjakan 

 

Aku.. 

Menjalar menyebrang hingga ke seberang 

Bebas liar berkuasa pada dasar 

Melilit terlilit menjadi kesatuan 

Tumbuh urat nadi segenap variabel dipangkuanku  

Pohon-pohon tumbuh bersandar pada perduan 

Ladang hijau terlihat mengganti takjuk nan rimbun 
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STILL THE SAME 
 

 

I‟ve been suffered with my past. 

I‟ve been crying all night 

I think about my past,  

What did I have done until you give me that scars? 

 

I always in blossom whenever I think about you 

And it‟s beautiful like grenade, 

They give you a beautiful show of fire and dust,  

but they give you a deep scar at the same time. 

 

You send me a thousand of happiness and a ton of tears 

Still the same, you are the most beautiful black rose I‟ve ever 

hold 

You show me the way how to keep in love with you, 

Still the same, you are the most beautiful creatures but 

unfortunately to born. 

 

Stop, I know what you think. 

It‟s not about a regret, It‟s about chance.  

Still the same, I lie to myself. 
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APA INI? 
 

 

Aku kosong  

Hanya potongan kerongkong 

Tanpa makna 

 

Aku pernah bertelut 

Pun bersujud 

Namun hati tiada terpaut 

 

Aku bukan orang suci 

Bukan orang terpuji 

Pun masih mengumbar caci 

 

Tidaklah aku orang yg taat  

Bisa pula memuja maksiat 

Yang penting aku tidak mlarat 

akan amal dan martabat 

 

Aku tidak tahu apa itu beriman 

Dan apa aku mengamini iman? 

 

Ia yg tahu segalanya 

Jadi jangan mudah percaya 

Padanya yg mengaku hamba Tuhannya 

 

Satu yg aku tahu dan pahami 

Bahwa hidup tak melulu tentang mati 

Namun rohani yg terisi 
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Aku bukan pendoa yg khusyu' 

Tapi kutemukan kendali didalam itu 

 

Aku bukan pembaca kitab dengan murotal merdu 

Tapi kutemukan tenang dan syahdu 

 

Tunggu, 

apa ini iman?  
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OHNE TITEL 
 

 

Eine Schule 

sehr schwierig 

eine Pflicht 

viel bekommen 

viele Mitschüler 

begeistert sein 

abends lernen 

gute Noten 

sehr gut bestanden 

ein Beruf 

viel Geld verdienen 

um meinen Eltern zu helfen 

sich um sie kümmern 

in ihrem Alter 

sie glücklich machen 

und so weiter… 

bis… 

sie nur Erinnerungen sind 
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MEINE MUTTER 
 

 

M ut 

E hrlich 

I mposant 

N äht 

E rliegt 

M ilde 

U nvergesslich 

T reu 

T alentvoll 

E ifrig 

R atsam 
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MEIN BRUDER 
 

 

Mein Bruder ist jemand, der ich lieben muss. 

denn er gehört zu meiner Familie. 

weil meine Eltern sagen, dass es eine Pflicht ist. 

Mein Bruder ist nicht meine Feinde, 

sondern ein Freund. 

Ich finde, ich muss ihn Respekt machen, 

obwohl er mich immer nervig macht. 
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Hilang dalam Mega, Kabut dan Rintik 
 

 

Menyusuri derasnya gemelap lampu-lampu kota 

Jiwapun sampai diambang batas 

Diseret kabut meresap membalut raga 

Menuntun dingin, sunyi hingga berujung sepi 

 

Menutup dedaunan dalam embun kehangatan 

Membuka akar dalam gelita kedinginan 

 

Purnama menghapus kemelut kabut 

Perlahan timbul gemercik kejora 

Menahan mega – mega yang berarak 

Hingga 

Purnama, kuat menahan pesatnya mega 

Mega berondong – bondong memapah rintik 

Rintik berganti deras air yang mengucur 

Menyeret kabut meresap raga 

Membawa jiwa balik diantara lampu – lampu kota 

 

Yogyakarta, 26 Oktober 2017 
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Sajak Awal Desember 
 

 

Di temani do‟a dan harapan  

Aku membangun kunang - kunang impian 

Menyusun satu demi satu kenangan 

Mematri setiap ucapan 

 

Di temani secarik kertas dan pena 

Aku menyusuri deras detik melintas 

Menggores kata tuk jadi lukisan cerita 

Menulis warna tuk jadi lembar peristiwa 

 

Dan, aku tak harap hidup seribu tahun lagi 

aku hanya ingin satu detik hidup sabar serta ikhlas 

 

Yogyakarta, 1 Desember 2017 
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Titik Awal  Ikhlas 
 

 

Hari ini awan tak menampakan keceriaan 

Deras hujan mengucur ke bumi 

Payung hitam berhimpitan di tengah lapang 

Iringan do‟a mulai dipanjatkan 

Sunyi 

Menimbun raga yang tanggalkan banyak urusan 

Membawa jiwa ke langit 

Bunga yang kian layu seiring langkah semakin jauh 

Tinggal kesendirian menuntun keikhlasan 
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Akhir lamunan 
 

 

Di bawah redup lentera 

Diiringi deru ombak 

Aku terseret lamunan 

Menerjang segala gundah gelisah 

 

Cahaya mercusuar yang memecah kegelapan malam 

Menuntun bayang – bayang gagal tuk menghampiri 

Aku terhempas dalam belantara tersembunyi 

Menyusuri lorong waktu 

Menembus serpihan masa 

 

Ketika lonceng sudah berberbunyi 

Aku tersadar diantara sekat kehidupan 

Dan 

Kenyataan membawa ketiadaan 

Impian membuang keadaan 
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Kabar di ujung 
 

 

Terbebas aku di ujung jalan 

keluar dari besi tua yang tak kuat menyangga 

bersandar pada beringin yang habis masa 

kering tak kuasa menanti manusia 

 

berdiri aku menatap kawanan burung – burung liar 

berbicara dengan hati  

pontang – panting dalam pengakuan 

kesombongan yang dibanggakan 

terpendam jeritan kehilangan 

akhirnya hanya cerita yang disesalkan 
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YANG KENA PASAL ITU 
 

 

Yang buat puisi atau 

Yang baca atau 

Yang mereka atau 

Tukang edit atau  

Yang mengunggah pertama atau 

Copas-copas atau 

Tergantung pesanan dan siapa yang pesan. 

atau 

 

Tidak mudah komunikasi  

di zaman now 

zaman keterbukaan 

Zaman fitnah 

 

Ngomong jelek dibuli 

Ngomong baik dibuli 

 

Karena tidak jelas batas-batas 

Antara waras dan tidak waras tipis batasannya 

Antara benar dan salah tipis batasannya 

karena acuannya beda beda 
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TEMAN DI APARTEMEN SEBERANG  
 

 

Teman 

sedang apa kamu di sana? 

Kamu juga, sedang apa di sana? 
 

Dengan kedua tanganmu yang kuat 

Kamu selesaikan pekerjaan yang ada 
   

Sedang apa kamu di sana 

 

Teriakan si kecil   di taman 

 membuyarkan lamunanmu  

Lepaslah untuk kesekian kali keindahan itu    
 

Teman 

sedang apa kamu di sana? 

 

Dalam kotak-kotak kecil bermandi cahaya 

Terdengar rengekan si kecil dan gerutu si tua 

Kamu tanggung semua 

 

Sedang apa kamu di sana? 
 

Bersama temaramnya cahaya 

Rebah sejenak hilangkan penat 

Indahlah mimpimu di kesendirianmu 

 

Dan ketika esok pagi kembali menyapa 

Bahagialah yang boleh kamu rasa 

La Rochelle, 8 April 2018 
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JANJIMU 

 

Saat kelahiran yang membahagiakan itu tiba 

Kematian mendadak menyeruak 

 

Di kala kegembiraan itu ada,  

duka cita hadir bersama 

 

Di kala kesedihan menghampiriku 

Kau hadir mengiburku dengan firmanMu 

 

Di saat ku takberdaya 

Kau datang menguatkanku dengan firmanMu 

 

Manakala  jalanku hampir tersesat 

Kau datang merapat dengan firmanMu 

 

Manakala ku bingung 

Kau datang merengkuh dan mendukung 

 

Dan ketika ku benar-benar lelah 

Kau datang memapah  hingga ku kuat lagi melangkah 

 

Satu demi satu kulalui tonggak-tonggak itu 

Entah masih berapa tonggak lagi…ku tak tahu 

 

Engkau tak pernah janjikan  kekayaan 

tak juga  kemewahan 
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Engkau berikan kedamaian  

dan  Engkau  tawarkan keselamatan 

 

Engkau memampukanku untuk lalui semua itu 

karena  aku percaya dengan janjiMu 

“Aku takkan pernah meninggalkanmu anakKu… 

                                                                                                

La Rocelle, 16 April 2018 
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BAYANGAN 
 

 

 

Kau pasang wajah lugu dihadapanku, 

Tertawa senang melihat kearahku,  

Namun malam itu.. 

Aku terpedaya olehmu.  

 

Angin berhembus kencang,  

Erat tanganku kau pegang,  

Ditemani bintang yang terang,  

Tak hentinya aku kau pandang.  

 

Aku terbangun oleh tangisan,  

Tak sadar aku terbuai khayalan,  

Semua hanyalah kebohongan,  

Tuhan.. Bangunkan aku dari mimpi yang berkepanjangan.  

 

 

AI, April 2018 
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TAHAJUD 
 

 

Dalam keheningan dan kesunyian malam  

Dalam sepertiga malamNya  

Ku terbangun,  

Ku paksakan diri untuk bangun  

Dari kasur yang seakan terus menarikku untuk tidak beranjak 

darinya 

Kulewati lorong gelap  

Demi usapan air yang segar  

Ku tadahkan tanganku padaNya  

Atas dosa dan kesalahanku  

Ya Allah Ya Rabbi,  

Ampunilah aku  
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SYAIR 17 JULI 
 

 

Malam sunyi sendiri 

Menyandarkan raga diatas kapuk biru 

Tak sengaja mencuat 

Nasihat perih suara radio atas meja 

Semu-samar, sekeliyap 

Aku indera alunan sang Ustad 

Diucapnya satu kata mujarab 

Ketika ia sebut “IBU” 

Berguncang jiwaku sekencang gempa 

Mengalir bulir dari mataku membanjir 

Tiada sanggup hatiku mengelak 

Ia bilang aku jadi sebab 

Bila kelak, ibu dapat siksa dibawah pusara 

Karna lakukulah ibu merana,  

Dibawah pusara 

Mana tega aku? 

Ibu cinta kasihku berjumpa derita 

 

Kasihku yang baik, 

Sudahi kita. Aku ingin sudah 

Maaf, engkau kutinggalkan 
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IBU, JANGAN BERPURA-PURA! 
 

 

Aku adalah aku yang menunggu pengakuan 

Inginku diakui sebagai ibumu 

Inginku diakui sebagai bapakmu 

 

Aku tetaplah aku yang menunggu pengakuan 

Pintaku pada ibu pertiwi 

Pintaku pada tanah kelahiran 

 

Tetapi.. 

Aku justru lebih banyak menangis 

Menangisi kerinduan pada pengakuan ibu pertiwi 

Menangisi kesedihanku pada pengakuan tanahku 

 

Pada siapa aku harus mengadu segala rindu dan sedih ini ibu?  

Pada siapa aku harus berlari menjemput asa ibu?  

 

Ibu,  

Hapuslah kerinduanku dengan pendidikan yang pernah kau 

janjikan 

Tenangkanlah kesedihanku dengan pendidikan yang pernah kau 

imingkan 

 

Ibu, 

Tidak kah kau lihat? Aku semakin tua dan diabaikan, aku 

tergerogoti jauh lebih dalam. 

Sampai kapan ibu luka dan cedera ini ku simpan?  

Berhentilah berpura-pura, ibu! 
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MUTTER 
 

 

Mutter 

Außerordentliche Frau 

Sie klagt nie 

Immer da für mich 

Meine Heldin 
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I CHOSE TO 
 

 

I chose to leave 

From a heart that never cares 

I chose to die 

Of my own expectations 

Came… 

Seemed to be struggling 

It was just an illusion 

Went… 

Looked like hurt  

Turned out to pretend 

I chose to leave you 

Not because you left me 

I chose to die 

No longer wishing you 
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SENJA TAK BERUJUNG 
 

 

Berdiri aku tertegun 

Si langit-langit berlari-lari 

Aduhai sang matahari kenapa kau tak beranjak dari 

singgasanamu 

Aduhai mata melotot, alah ternyata senja tak berujung 

 

Oh, mungkin sebab hati kurang berdo‟a 

Oh, mungkin sebab aku lupa dengan janji di dalam rahim ibu 

Lagi, tertegun aku jongkok seperti kodok 

Alah, lagi senja tak berujung 
 

Kau usil tampar angin, kenapa senja tak berujung 

Alah salah pula beta, angin itu bisu 

Tiba, air berjalan perlahan bak pejabat ia datang menghapiri 

Lagi, tertegun aku tengkurap 

Oh, mungkin air punya jawabnya 
 

Aku menunggu, tengkurap menjadi terlentang 

Alah dasar sial beta tertipu air 

Alah mamak marah aku jempalitan, air banjir dari langit tanpa 

mendung 

Dasar sial oh salah siapa, hanya mimpi si manik-manik bunga 

kasturi 
 

Alah dasar lupa beta  

Sebab senja tak berujung 

Alah sial ternyata telat sekolah 

Sebab tertegun cangkul ilmu harus ku lari mengejarnya 

Sebab cerita mimpi senja tak berujung 
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CABANG-CABANG KETAPANG 
 

 

Pohon ketapang itu 

merentangkan cabang-cabangnya 

merengkuh jauh 

menggapai jengkal-jengkal tanah 

yang dinaunginya 

dari hujan 

dari terik matahari 

dari desir angin 

dari dekapan malam 

 

Pohon ketapang itu 

merentangkan cabang-cabangnya 

meraih mimpi-mimpinya 

yang kian memudar 

satu satu 

 

Yogya, 10/11/2017 
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POTRETMU ITU 
 

 

Potretmu yang terpajang besar di ruang tamu itu 

kian memudar 

ditempa panas 

diterjang lapuk 

diterangi lampu-lampu 

dimakan waktu 

potretmu itu kini telah usang 

meski tetap terpasang di tempatnya 

 

Potretmu yang terpajang besar di ruang tamu itu 

kian memudar 

ia kini sendiri 

semenjak kau pasang foto-fotomu 

di facebook, di whatsapp, di instagram 

dan di sejumlah file 

yang tidak lagi bakal memudar 

 

Yogya, 31/3/2018 
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LONCENG PENANDA DESIR ANGIN 
 

 

Lonceng kecil penanda desir angin itu 

sesekali berbunyi 

pelan tetapi jernih 

selaras dengan alam 

sejalan dengan hatiku 

seirama dengan hidup kita 

lonceng kecil penanda desir angin itu 

sesekali berbunyi 

meninggalkan sejumlah kenangan 

sejak kita bawa pulang dari Chiang Mai 

enam tahun lalu 

 

Ia masih setia 

menandai desir angin 

meninggalkan kedamaian 

mengguratkan kesunyian 

mewarnai lini hidup kita 

 

Lonceng kecil penanda desir angin itu 

sesekali berbunyi 

jernih menusuk pekatnya malam 

terkadang menghadang datangnya pagi 

dan kita terhanyut 

dalam kesendirian 

 

Yogya, 2/4/2018 
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MASIH TENTANG HUJAN
 

 

Sore ini hujan masih mengguyur dengan deras 

disertai angin meliuk-liuk 

dan suara gemuruh 

seperti menumpahkan kemarahan 

yang sering ditahan-tahan 

 

Sore ini hujan masih mengguyur dengan deras 

kita masih takjub 

dengar desir kerasnya 

tatap riuh runtuhannya 

rasakan tegap hempasannya 

hujan sore ini 

mengingatkan jalinan panjang 

petak-petak bekas kaki kita 

 

Hujan sore ini 

menghapus petak-petak itu 

menjadi genangan abadi 

menjadi kenangan 

 

Sore ini hujan masih mengguyur dengan deras 

ia masih mampu melampaui April 

yang seringkali menghadangnya 

diam-diam 

melarutkan asinnya harapan kita 

melarutkan asamnya memori kita 

lalu mengguyur 
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sepetak tanah depan rumah 

yang tidak seberapa 

 

Sore ini hujan masih mengguyur dengan deras 

tidak disertai petir 

tapi sanggup meluruhkan 

tubuh kita yang rapuh 

 

Yogya, 9/4/2018 
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SISI TERDALAM 
 

 

Degup jantung berirama pelan dan pasti 

Tersisa sudut hati tanpa ragu 

Menempa diri ikuti titian takdir 

Satu sisi tersisa semaikan jiwa 

Tahtakan cinta yg takpernah dusta 

ikatkan janji yg takpernah ingkar 

 

Waktu berburu ke relung jiwa 

Mengetuk tanya kapan saatnya tiba 

Berbalut kain suci...berbalur untai doa 

Sisi terdalam...tanpa bicara 

Pasti akan tiba waktunya 

 

Satu harap mendera 

Takberujung jua menanti akhirnya 

Berhenti pada sisi terdalam 

Sadarkan diri teronggok takbermakna 

Masih saja mencari bangga diri 

Takjua berhenti mengejar mimpi 

 

Sisi terdalam....bersinarlah 

Warnai awal dan akhirku 

Menuntun perjumpaan pada akhirnya 

Cinta yg sebenar benarnya cinta 

Tanpa ingkar dan dusta... 

Ringankan kaki ini basuh debu  
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Tawarkan raga penuh dosa 

Satu langkah menuju Mu...berlari Engkau dampingiku... 

Subhanallah...inilah pencarian awal dan akhirku 

 

Dini hari 1 Maret 2018 
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MY NEIGHBORHOOD 
 

 

They said my mom was a whore  

They barked at her like a dog  

They mocked without hesitation  

  

They said I was a poor kid  

Ugly and disgusted  

Avoided me was a must  

  

They said my brother was a sin  

They treated him as a mistake  

Contemptible and dirty  

  

What could I do was just crying in the silence  

For the God's sake  

I was just three  

  

My childhood was a hell  

And I promised to myself  

The vengeance would be my ambition  

  

And here I am 17 years later  

Strong and heartless  

Looking at their ruined life  

  

Now, I admit it  

Karma was doing a good job 
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ABOUT YOU 
 

 

Meeting you is like watching horror movies  

Makes me scared, but addicted  

Makes my heart pounds crazily beyond my control  

Loving you is like walking on the floor full of thorn  

It hurts me, but I can't stop  

Eventhough, I can only have your smile  

I can't give up on you  

But, it was me  

Naive, blind and deaf  

I thought you're the only one  

How can I never realize?  

A billion men are better than you 

  



191 
 

 

GESCHWISTER 
 

 

Zwilling sind zwei Kinder, die identische Gesichter haben, 

denn sie kommen aus der gleichen Gebärmutter, 

weil sie zusammen geboren sein, vielleicht mit 5 Minuten 

Unterschied. 

Zwilling haben nicht immer das gleiche Geschlecht, 

sondern ähnliche Stimmen und die gleiche Körpergröße. 

Ich finde, dass sie sehr süß sind und der Zusammenhalt stark ist. 

 

  



192 
 

 

ZWEI AKROSTICHA 
 

 

K lein 

i ntelligent 

n eugierig 

d rollig 

e hrlich 

r ührselig 

H armonisch 

e hepaar 

i nnig 

r ing 

a ufmerksam 

t reu 
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LIKU ASA 
 

 

Jalan tuk masa depan 

Membawa semangat membara 

Tlah berdiri dan menatap 

Jalanku tak selamanya lurus saja 

Tapi ku tak memaku dan meratap 

Jalanku kini harus tergores cerita 

Atas asa yang terbentang 

Banyak celah yang tak retak 

Namun tuk menuju pelangi, liku pun ada 

Coba kau tanya pada sirius di angkasa 

Untuk menjadi yang pertama 

Tak kenal gugup namun benderang 

Ia akan selalu ada di samping purnama 

Agar langit terlihat bergemerlap 

Tidak, ceritakupun tak hanya liku jua 

Kerikil dan batu yang menghadang 

Akan selalu kuhantam 

Demi menggapai asa mulia 

Sekecil awan, secercah angan 

Suatu saat ku akan sampai padanya 

Angan hangatku ini yang ku genggam 

Tertatih dan terseok, tak akan tumbang 

Karna kalbu harus bergempita 

Akan asa nan luar biasa 

Kelikuan, kerumitan akan selesai ria 

Esok asa ku bisa menjadi sirius di dunia 

Selalu ada dan tetap berpijar 

Aku tak terbang, aku berjalan 

Pastikan semua dapat melihatnya 
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DECEMBER 
 

 

Life is about sailing on the sea 

Or about getting lost in the jungle.. 

Life is about going along the Sahara.. 

And swimming… deep down to the Nile.. 

 

I don‟t consider it easy enough… 

Been here for hundred years.. 

Too many words for screwing up my courage 

Though it reverses me to tears at the end… 

 

An odd way always comes to me… 

Right before my eyes… 

Dancing through my shadows.. 

Disappear… and comes again.. 

 

Too many words for swearing.. yelling.. or complaining.. at least 

Dramas exist 

This isn‟t me.. 

It‟s always changing… 

 

Warm hands should enough 

To hug.. and hold me tight 

For a moment before I turn to a memory 

I‟m sorry…      

  

 

Yogyakarta, 18 Desember 2018 
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HILANG 
 

 

Aku memutar matahari… 

Hingga cukup untuk membuatku melihatmu lagi.. 

Ini aku… betapa kejam waktu telah merenggutmu… 

Ini aku… tersiksa oleh rindu… 

 

Aku masih bisa mengikuti hembusan nafasmu 

Namun kau sudah terlalu jauh.. 

Nafasmu bersatu dengan salju di malam itu.. 

Membeku dan terpaku... 

 

Aku menelusuri jalan ini… 

Jalan yang terguyur air matamu… 

Aku mungkin juga takkan kuat… 

Pernahkah kau memohon kepada-Nya? 

 

Mereka bilang waktu menghapus segalanya 

Bahkan kini aku memiliki waktu, namun masih terluka 

Aku melihat satu dua orang datang dan pergi  

Namun aku masih saja di sini.. 

Ini aku… lama tidak bertemu. 

 

Yogyakarta, 25 Maret 2018. 

  



196 
 

 

MEIN VATER 
 

 

M ager 

E igensinnig 

I ntelligent 

N iedlich 

V erhunzelt 

A müsant 

T oll 

E rregbar 

R eligiös 
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KEPADA HUJAN 
 

 

Aku matahari 

Aku berapi-api 

Aku terbakar olehku sendiri 

Maka terima kasih telah menjadi 

Gumpalan awan yang terakhir jatuh ke bumi 
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DUNIA DAN ALAM 
 

 

Kupejamkan mataku sejenak 

Kurentangkan tanganku sejenak  

Sejuk, tenang, senang kurasakan 

Membuatku seperti melayang kegirangan  

 

Jauh di ufuk kebiruan berpadu 

yang menyatukan langit dan laut 

namun waktupun sekejap berlalu 

beranjak dari pesona 

 

Manusia yang melihat itu sangat terpesona  

Ikan ikan berenang dengan ceria  

Air laut tampak tenang dan tidak bergelombang  

Suasana lautan sangat nyaman dan tenang  

 

Tapi kini 

Manusia hanya memikirkan kepentingannya sendiri  

Mereka tak pernah memikirkan aku  

Mereka slalu ingin lebih atas apa yg telah diberi oleh – Nya  
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KARTINI DAN ABAD-ABAD YANG BERLARI 
 

 

Kartini dan abad-abad yang berlari adalah perempuan tanpa 

batas 

Kau terlahir dalam iringan hujan orkestra kehidupan 

Di ujung bulan purnama April yang menjejakkan bumi 

Menyambut asa yang bertalu-talu 

 

Kartini, kini usiamu menuju dua abad 

Tetapi pikiranmu melampaui abad-abad yang berlari 

Menuju cita cinta kaum perempuan Indonesia 

Melabuhkan sang waktu sebagaimana cinta yang selalu berbagi  

Dengan abad yang tiada henti berlari  

Menuju musim yang memeluk tiap musim 

 

Dari “Surat-Surat Cinta” hingga “Max Havelaar”  

Kauciptakan “Habis Gelap Terbitlah Terang” 

Lalu, kauajarkan bijak tentang emansipasi tanpa henti 

Persamaan, kebebasan, otonomi, dan kesetaraan hukum kaum 

perempuan  

Adalah pikiran yang kauukir dengan tinta kehidupan  

Sebelum kaulayarkan menuju peradaban 

 

Musim pun bercerita tentang pikiran-pikiranmu  

Menyambut masa depan dengan suka cita 

Mengibarkan layar abad-abad yang berlari  

Agar setiap musim merangkum semua musim  

Bagi kaum perempuan Indonesia 

 

Yogyakarta, April 2016 
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SURAT UNTUK BUNDA 
 

 

Bunda, kala itu hujan bertalu-talu membasahi bumi 

Seberkas cahaya menyelinap di ujung malam 

Membawa kabar dari langit akan hadirnya mu‟jizat 

Malaikat pun berbaris dalam balutan kesucian 

Bertasbih dalam salawat kehidupan 

 

Bunda, kala itu suara rindu hadir menyapa dunia 

Berbalut tasbih yang terus mengalir 

Mengamini makhluk kecil turun ke bumi 

Dia bukan hanya penghibur 

Ada amanah yang harus digenapkan 

 

Sembilan bulan kudirahim Bunda 

Penuh amanah oh Bunda jaga diriku 

luka dan duka tak kauhiraukan 

Buah hatimu yang membanggakan 

 

Bunda, kau jaga diriku di sepertiga malam tanpa derita 

Hanya salawat rindu yang terus berkumandang 

Hanya senyum keikhlasan yang terus terpancar  

Dekapan, belaian, dan kecupan Bunda 

Mengikat batin tanpa henti 

 

Bunda, tak pernah satu hari, jam, menit bahkan detik   

Melewatkan jiwa dalam doa 

Yang mengalir dalam nafas hidupku 

“Nak, semoga engkau menjadi anak sholeh 

Yang mampu menciptakan peradaban barokah” 
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Ya Allah, semoga di setiap nafas Bunda 

Ada Engkau yang tak pernah lupa  

 

 

Yogyakarta, Desember 2016 
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BERSAMA KARTINI 
 

 

Bersama Kartini 

Seratus tiga puluh delapan tahun  

Di Jepara Engkau menapak bumi  

Jiwamu yang begitu bersahaja 

Tak pernah lelah merajut asa  

Membentang sayap-sayap 

 

Bersama Kartini 

Seratus tiga puluh delapan tahun 

Pancarkan cahaya rindu  

Hingga tak pernah redup setitikpun 

Membawa benih peradaban baru  

Menjaga tanah air ibu pertiwi 

Mengapit perempuan cerdas dan terdidik 

 

Dalam usiamu dua puluh lima tahun 

Tetapi jiwamu begitu kukuh 

Inspirasimu mengalir dalam darah  

Perempuan yang egalitarian 

Perempuan yang demokratis 

Perempuan yang partisipatif 

 

Ibu kita Kartini 

Puteri sejati 

Puteri Indonesia 

Harum namanya 
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Rinduku bersama Kartini 

Adalah rindu akan curahan hati  

Adalah rindu akan kesejatian 

Adalah rindu akan keniscayaan 

Bersama sahabat-sahabatmu: 

Rossa Abendanon dan Estelle „Stella‟ Zeehandelaar 

Dalam balutan Habis Gelap Terbitlah Terang 

Membentang rindu bagi negeri 

 

Bersamamu Kartini 

Menyiangkan hari  

Meredupkan malam 

Meronakan teduh 

Menghapus larut  

Menyubur riuh  

Dalam genggaman cintaku 

Bersamamu Kartini 

 

Yogyakarta, 23 April 2017 
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MENTARI BERPENDAR DI ATAS KEPALA 
 

 

Tengadah, 

Kulihat langit bersih tanpa awan 

Masih tengadah, 

Kuusap titik-titik peluh di dahi 

Di bawah mentari yang terik 

Aku terbayang akan rumah 

Terbayang akan sejuknya senyum Ibu 

Terbanyang akan humor Ayah 

Jari-jariku terangkat 

Menghitung sisa hariku di kota asing ini 

Aku ingin pulang 

Ke tempat di mana Ibu dan Ayah berada 
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KABUNG 
 

 

Pagi ini kau begitu pucat dan rapuh 

ada guratan guratan kegelisahan yang  

menjadi kabung pada pagi yang mendung 

barangkali waktumu begitu singkat 

untuk membenamkan kepahitan yang berulang 

 

Pada buih, ombak, dan pasir yang meninggalkan sepenggal 

tanya 

matamu berkerjap serupa kunang kunang 

menggetarkan wajah yang murung 

karena ayat ayat rindu 

pesan pesan kemanusiaan 

dan nafsu syahwat dunia  

telah menjadi gelombang yang risau 

 

Kini kau lupa letakkan keletihanmu pada batu  

yang kau pahat perlahan 

dan dengan cerita cerita palsu 

terus terbang melayang bersama  

asap dan rapalan doa 
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CATATAN  DI UJUNG WAKTU 
 

 

Sejatinya kita adalah pengembara tua, kawan! 

Yang memungut serpihan dan patahan waktu 

Tapi kau lupa itu! 

Nyatanya kita adalah roda pedati yang berputar 

Berlalari mengejar waktu hingga ujung senja 

 

Pahamkah kau! 

Seratarus tahun bahkan Seribu tahun 

Tak kan cukup buat kita menyelesaikan segala macam 

Urusan dunia 

Jika hanya berputar itu itu saja dan saling lempar bola 

 

Sadarkah kau! 

Dan pada akhirnya nanti 

Semua akan usai dan mati dimakan usia 

Ceritamu akan hilang ditelan waktu dan terbawa arus 

gelombang 

Pasang 

Sementara kau masih menyusun 

Cerita cerita yang tak pernah pasti 

Seperti saat ini 

Saat kemarau panjang yang datang meretakkan 

Tanah merah bata! 

Suaramu lindap ditelan sunyi 

Karena janjimu tak ada dan tak yang pernah ditepati 

Semuanya akan usai 

Saat kemarau mulai meranggas lemas 

Saat  musim hujan mengguyur deras 
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Dan perasaan ragu menjadi cemas 

Kau saat itu datang dengan wajah memelas 

Matilah kau, itu kataku untukmu 

 

 

  



208 
 

 

SAJAK DI BULAN JULI 
 

 

Aku tulis  sajak ini di bulan Juli 

Bersama siang malam yang gersang 

Bersama gemuruh pemimpin dan penggawa yang sibuk 

menghitung pundi-pundi untuk dibagikan pada pengikut yang 

senantiasa setia melayani dan menurut pada titahnya 

 

Aku tulis sajak ini  pada bulan Juli 

Setelah kemurkaan datang 

karena kejaggalan yang tidak lagi diabaikan 

dan semua orang tahu jadinya 

Tanpa berpikir panjang lagi dirimu murka 

Blingsatan kemana suka 

Meradang sejadi-jadinya 

Ohhhh  zaman gila 

Ini memang zaman gila 

 

Menggelegar suaranya dan memecahkan kendang telinga 

Dan jika yang tak siap menerima 

Siap dibuat gila olehnya karena itu memang tujuan utamanya 

Oh zaman gila 

 

Aku tulis sajak ini di bulan Juli 

Saat manusia sibuk mengurusi urusan dunia antara perut  dan 

gemerlap sosialita 

Dan tak sedikit yang berzikir memohon ampunan karena ini 

bulan puasa 

Sebab hakikat berpuasa sejatinya bukan hanya menahan haus 

dan lapar saja! 
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Tetapi berpusa menahan nafsu dan syahwat dunia 

Tetapi sekali lagi tidak bagi orang-orang yang fasik dan pandai 

berdusta 

 

Aku tulis sajak ini di bulan Juli 

menjelang malam bersama dekapan kabut dan rintihan suara 

manusia 

tanpa dosa! 

Menutup mata! 
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SEKAYU DALAM CERITA  
: untuk keluarga Sensei Kailani (Ayuk Yana, Uci, Uko dan Septri) 

 

 

Ceritakanlah aku tentang masa lalu 

saat pertama kali aku ke sini 

tiga belas kupu-kupu membawa sebuah romansa untuk 

dijadikan kenangan 

... 

tiga belas kunang-kunang menari menyambut kedatangan kami 

tak ada cemas di sela-sela sayap pelangi 

atau hujan yang menangis sambil menunggu kami 

 

kemanakah angin akan pergi membawa ingatan kami? 

apa kah ia sempat menitipkan ribuan ingatan 

pada ribuan peri air di musi yang 

tengah membaca ayat-ayat doa ? 

 

semua telah pergi 

meninggalkan jejak langkah 

pada tanah yang basah pagi ini 
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NEGERI PARA PEMIMPI 
 

 

Sodara-sodaraku, 

Kita ini hidup di negeri para pemimpi 

Masyarakat  yang sengaja dibuai dengan mimpi-mimpi 

untuk melupakan  susahnya hidup saban hari 

 

Seperti di layar tivi,  penonton disodorkan berbagai macam 

mimpi 

Dengan mimpi itu  kita diajak melupakan sejenak 

Kamar mandi yang  rusak, genteng rumah yang bocor ketika 

hujan datang di malam hari 

Macam-macam tagihan hutang karena sembako terus 

melambung tinggi 

korupsi  para pejabat negri, kolusi  dan nepotise yang  terus 

menyebar hingga ke pelosok negeri 

Cukong-cukong yang dibebaskan di pengadilan 

Dan setelah menonton televisi 

Kita sadarkan kembali pada masalah yang belum usai 

 

Negeri ini, negeri para pemimpi 

Seperti dalam dunia sinetron yang menjual mimpi di televisi 

Bukan hanya sinetron, tapi juga berbagai acara kuis, talk-show 

dan beragam kontes 

dan tak jarang acara-acara yang  sekilas membantu  orang orang 

miskin di pinggiran kota sampai ke desa 

Satu lagi, 

Dalam banyak acara tivi sering kali antara fakta dan fiksi 

bercampur susah dibedakan 

Bintang sinetron jadi ustad   dan ustad  jadi bintang sinetron 
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Sungguh ironis, 

Artis yang ngustad dan ustad yang ngartis mulai tumpang tindih 

Banyak yang bilang tontonan di tivi jadi tuntunan, tuntunan 

hanya jadi tontonan 
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PANTAI NEGERI LIANG 
:sajak  yang kudedekasikan untuk rekan-rekan IYC 2018 

  

 

Di pantainya aku menggigil 

Di lampias ombak luluh perhitungan 

Bila surut pasang 

Tingallah lakon cerita 

Waktu memisah yang dicintai dan yang dicinta 

  

Akhirnya tinggal kenangan 

Seperti dukaku dan rinduku  yang terlupa 

Asmara terajut bagai Pulau Seram yang berkabut 

Bahu meranggkul 

Darah merasuk 

  

 

Ambon, 30 Februari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 
 

 

KOSONG 
 

 

Hariku menyenangkan 

Senyum tawa selalu mengisi hariku 

 

Bahagia selalu 

Wajah ku tak pernah terlihat sedih 

Tak pernah terlihat muram 

Tak pernah terlihat air mata mengalir di pipiku 

 

Namun 

Saat malam tiba 

Ku hanya bisa mengurung diri di kamar 

Sendirian 

Tanpa seorang pun tahu apa yang sedang kulakukan 

Kuambil earphone, 

kudengarkan lagu-lagu korea mellow kesukaanku 

Kuhayati lagu itu 

Kupahami arti dari lagu itu 

 

Saat kutenggelam dalam alunan musik itu 

Saat itu pula kumeratapi betapa hampanya hidupku 

 

Yang sekilas hanya terlihat bahagia, 

senyum, 

canda, 

tawa 

 

Tapi itu semua hanyalah rekayasa 

Semua itu hanyalah pencitraan di depan publik 



215 
 

 

 

Bagaikan reality show settingan 

 

Kuyakin 

Tak ada satu orang pun yang dapat memahami isi hatiku 

Hanya aku dan Tuhanku yang tahu dan bisa merasakan apa yang 

aku rasakan 

 

Kumencoba bercerita kepada semua orang 

Namun, 

mereka hanya memberi solusi itu-itu saja 

Dan akupun sudah sangat hafal dengan solusi mereka 

Mereka tidak akan pernah dapat memecahkan masalahku 

 

Akupun juga bingung 

Mengapa bisa aku merasa seperti ini 

Seolah aku hanya singgah sebentar di tubuh ku ini 

Seolah aku bukanlah tuan pemilik tubuh ini 
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HATIKU KOSONG 
 

 

K 

O 

S 

O 

N 

G 

Kosong 

Kosong tak berpenghuni 

Kosong tak berpenghuni dan tak bertuan 
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TERSERAH 
 

 

Dunia ini bisu 

Dunia ini fana 

Dunia ini settingan 

Dunia ini hanyalah khayalan 

 

Orang baik berlaku baik 

Untuk apa  

Untuk mencari muka 

Orang buruk berlaku buruk 

Untuk apa  

Dia tidak menginginkan apa-apa 
 

Apakah orang buruk harus berlaku baik  

Lebih baik jangan 

Mengapa  

Karena hanya akan menodai perbuatan mereka 

 

Orang buruk kebanyakan jujur saat mereka berlaku buruk 

Tetapi 

Orang baik justru tidak jujur saat mereka berlaku buruk 

Manakah yang benar dan manakah yang salah 
 

Di dunia ini 

Ada orang yang berbuat baik untuk keburukan 

Dan ada orang berbuat buruk untuk kebaikan 

Silahkan anda memilih 

 

Buruk tidak selalu buruk 

Baik tidak selalu baik 
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UNTUKMU 
 

 

Kaki ini melangkah   berdampingan 

Bersama  angin dan senyuman 

Sejenak ku memandang 

Penuh kebahagiaan melintasi persimpangan 

    

Kelembutan hati mengusap rasa sayang 

Kuingin kau tahu yang ku mau 

Selalu dan selalu membuatmu tertawa riang 

Lengkapi dunia menjadi cerita sempurna 

 

Harapan untukmu selalu kucapkan 

Tujuan mengenai kehidupan 

Teruslah   meminta kepada Tuhan 

Agar dibukakan jalan menggapai masa depan 

 

 

Kalasan, 2018  
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ZWEI AKTROSTICHA 
 

 

R ose 

O rganisch 

S chön 

E hepaar 

H abitat 

U mspringen 

N acht 

D ackel 
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SUNGGUHKU 
 

 

Malam sunyi menusuk jiwa 

Angin dingin menyusup raga 

Tak juga membuka yang tertutup 

Akankah terganggu hanya karna itu 

Hati bahkan tak memiliki seinci keraguan 

Alangkah besar kesungguhan 

Rahmat diberi kepadanya 

Ingat Tuhan memberi segala 

Kuatkan badan yang mulai rapuh 

Untuk lurus dijalan-Mu 
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HARAPKU 
 

 

Sebaris kata dalam doa 

Ikatan harap terangkum satu 

Lidah kelu tak berucap 

Fakir iman miskin angan 

Ilham ternanti dalam kesunyian 

Yang tengadah menangkap bulir 

Andai sang waktu mau kembali 

Hanya satu, kesempatan 
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BIARKAN PERGI 
 

 

Apa aku? 

Sawo matang Seratus lima puluh dua 

Mengapa aku? 

Jika bersamaku membuatmu terluka 

Tatapan itu 

Bagai pisau bermata dua 

Membunuh dan memohon 

Satu waktu 

Jika hanya tersakiti, mengapa bertahan? 

Jika hanya terluka, mengapa menggenggam? 

Lepaskan, Jangan mencoba lagi 

Menggenggam, Ruas tangan ini 

Bukanlah milikmu 
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BAGAIMANA 
 

 

Bagaimana cara mencintai-Mu? 

Bagaimana cara mencintainya? 

Nikmat dunia yang menipu 

Merendahkan akal  juga pikiran 

Aku tak mampu mencintai diri 

Aku tak mampu memahami hati 

Mereka bingung tak miliki kekasih 

Aku bimbang memikirkan jati diri 

12 tahun habis terbuang 

Tanpa nikmat disetiap detik waktunya 

Tanpa hikmah yang bisa terpetik 

Tanpa kenangan yang sanggup terbawa 

Akankah sia-sia, 

Ayah ku berjuang 

Ibuku yang berdo‟a 

12 tahun lamanya, akal yang dangkal 

Ilmu tak sampai telapak kaki 

Betapa rendah jika ku pikir kembali 

Aku malu, menjadi hamba yang tak mengenalmu 

Aku malu, menjadi pengikutmu tanpa ilmu 

Aku malu, Wahai Yang Maha Sempurna 
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KEMILAU SENJA 
 

 

Pagi hari tlah kulalui 

Berbenah diri  

Menyongsong rejeki Illahi 

semangat membara di hati 

 

  Tengah hari pun  tlah berlalu 

  Terperas tenaga bersimbah peluh 

  Lupa lapa lupa dahaga 

  Namun tekad tetap terjaga 

 

Bulir demi bulir 

Meski sedikit terus mengalir 

Gemi setiti ngati-ati ditepati 

Dengan harap sampai akhir nanti 

 

  Senja tlah merona  

  Nampaklah batas cakrawala 

  Perjalanan bukan tanpa batasan 

  Moga berakhir dengan canda ceria 
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CATATAN PERJALANAN KECIL  
 

 

Dari desa nan sepilah kamu berasal 

Sedari kecil tlah kau lalui onak berduri 

Teman kecilmu  bisa bermain kesa kemari 

Namun kau turut mengais rejeki 

Kau  tetap tegar melalui 

 

  Dengan bekal yang belum pasti 

Namun  doa ibu selalu menyertai 

Kau awali  jalanan tinggalkan kampung halaman 

Tentukan langkah tapaki hari mendatang 

 

Kau berharap jadi lilin-lilin kecil yang bisa menerangi 

Kau berharap jadi  tinta yang bisa mewarnai 

Kau berharap bisa jadi angin yang bisa menyejukkan 

Kau berharap bisa jadi ranting yang mungkin bisa jadi pegangan 

Kaupun berharap menjadi api yang bisa membakar semangat 

 

  Berkat perkenanNya 

  Tlah kau warnai dunia kecilmu 

  Tlah kau semarakkan dunia kecilmu 

  Teruslah berusaha 

  Wujudkan harapan 

  Meskipun dunia telah berputar 

 

      

 Purwamartani, 24 April 2018 
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BAPAKKU ADALAH PAHLAWAN  

DAN GURUKU 
 

 

Bapak 

Betapa setiap malam ku merindukanmu 

Kuputar kembali semua kisahku bersamamu 

Penuh dengan cerita yang mengharu biru 

Betapa banyak pelajaran hidup kau berikan untukku 

 

Bapak 

Seolah kau pergi hanya sejenak tinggalkanku 

Tapi mengapa kau tak kunjung datang menyapa istri, anak, dan 

cucumu 

 

Bapak 

Betapa pedih hatiku saat kau tinggalkanku 

Aku rindu tanyamu saat kutak datang menjengukmu 

Aku rindu nasehatmu saat hatiku tak menentu 

Aku rindu marahmu saatku tak mengikutimu 

 

Bapak 

Kau adalah bagian terindah dalam hidupku,  

Saat kau terbaring lemah, tak henti-hentinya kau bersama ibu 

tetap berdoa untukku 

Untuk semua anakmu, menantumu, dan cucumu 

Betapa banyak kesuksesan yang kuraih berkat doamu 

Betapa banyak masalah kuselesaikan dengan nasehatmu 
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Bapak 

Kini kau telah tiada di sampingku 

Tak ada lagi cerita dan doa darimu 

Tak ada lagi nasihat dan marah darimu.  

Tetapi akan selalu kuuntai doa untukmu 

“Ya  Allah  ampunilah semua salah dan dosa bapakku, 

pahlawanku sekaligus guruku 

 terimalah semua amal baiknya   

Jadikanlah rasa sakitnya selama ini menjadi penghapus dosa-

dosanya   

Jadikanlah surga tempat peristirahatan terakhirnya. 

Amin, amin, amin ya Robbal alamin” 
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TUNGGU 
 

 

Di pojok ruang 

Aku terkungkung dalam suatu asa 

Termangu dalam cahaya yang hilang 

Tak sedikitpun ku mengucap kata 

  

 Entah ini yang ke berapa, aku lupa 

 Menanti pagi dengan harapan 

 Menjemputku bersama terang, membawaku pulang 

 Sebelum malam menggeser petang 

 

Menjadi sendiri berulang kali 

Entah yang ke berapa, lagi lagi aku lupa 

Memukul kepala? Sudah 

Mengingat bahwa kau takkan hadir? Sudah 

  

 Entah ini senja yang keberapa 

 Aku bertekad 

 Senjaku kali ini takkan sama seperti senja laluku 

 Berjongkok di pojok seakan-akan kau akan merindu 

 

Yogyakarta, 14 April 2018 
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SUBUH, SAYANG 
 

 

merdu panggilan tahdim mendayu menyentak nyenyakku 

kudapati masih gkau sandarkan juga mimpimu di samudra 

peraduan 

  

Menepilah sejenak 

aku masih menunggumu 

untuk berjalan di titian suci 

menjemput indahnya surga 

 

Gemericik semburan air perwitasari dinginkan tubuh kita 

sejukkan jiwa  

padamkan segala bara  

nafsu angkara 

endapkan hasrat yang mengeruh 

 

Sayang 

lekas basuh sekujur ruh  

luruhkan segala kekotoran jiwa   

yang membelenggu  memenjarakan ikrar suci dari ruang hati 

 

Lihatlah warna seputih cahaya  

di ujung nirwana begitu indah 

Mari sayang 

bergandengan bersamaku berjalan di pematang hijau 

burung burung surti kepakkan sayap kecil setia iringi langkah 

kita  

Jangan hiraukan liar belukar 

dan semak penuh onak 
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Di ujung pematang  

Cahaya nirwana menunggu  

jiwa putih 

yang kembali pulang 

lalu memeluk kita  

dengan selimut cinta  

dan kasih abadiNya 

 

Jogja,5 Maret 2018 
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PESONAMU 
 

 

Senyummu merekah  

di ujung kamboja 

pucuk daunnya menggeliat mesra mencumbu manisnya 

 

Kamboja menari menggelitik helai kumis dan baris baris alis  

yang membingkai  

tampan wajahmu 

membelai pipi  

dan senyum lembutmu 

 

Jika aku ini kumbang betina 

sudah pasti tergoda  

untuk mengecup madu sari dari teduh matamu 

Wahai lelaki pujaan mimpiku 

 

Apakah kau merasa  

jiwaku selalu menyapamu mesra 

dalam belantara khayalku 

 

Di sepanjang titian tak berujung  

tak kuasa kugenggam  

bunga bunga rinduku  

meronta berhamburan  

dari penjara cinta bisuku 

bertebaran tak terbendung  

penuhi bejana bejana emas 

di singgasanamu 
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Sebebas sayap bidadari  

rinduku terbang  

memesrai pesonamu 

dan aku tak hendak pergi  

 

hingga waktu  

membangunkan mimpiku 

 

 

Jogja,10 Maret 2018 

♡hani 
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LANANG KEMANGI 
 

 

Mendhung peteng angendhanu 

Ati pepes kelingan ing sliramu  

Kang wus oncat saka uripku 

 

Mbok menawa sliramu ora krasa 

Mbok menawa sliramu ora pirsa 

Menawa ati kuwi bisa lara 

 

Apa ora kelingan nalika dalan ora cetha 

Mlaku kedhungsangan  

Riwe metu ora krasa 

Bebasan urip mung urip uripan 

 

Apa ora ngilo sapa sing ngentas awakmu 

Saka jurang papa 

Saka urip rekasa 

Tanpa mitra 

 

Lelakon wis gumanti 

Sliramu kasengkuyung minangka priyayi adi 

Donya wis bisa dikekepi 

 

Tanpa tidha tidha atimu kinemulan culika 

Wadon wadon mbranyak kokindhit lan kokcangklak 

Sliramu kadya kunarpa 

Kang wis ora welas lan rasa  
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Kaya dene pasar wis ilang kumandhange 

Wis ora ana tresna  

Sanadyan mung enthitan 

Kanthi mbrangkang aku metu saka pedhut 

Awak godres ing riwe lan getih ing wengi njekut 

Rante panandhang alon tak ukel  

Ati rowak rawek tak coba tak buntel  

Trontong trontong srengege madhangi 

Dak liwati dalan anyar sing wis diwatuni  

Urip tanpa sisihan kang wis nugel gegayuhan suci  
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DRUPADI MENGGUGAT 
 

 

Masih kuingat wajah-wajah kasar  

Mata merah dan nanar 

Seringai menyimpan laknat  

Dengus serapah menjerejal 

Ditumpahkan dalam majelis terhormat Hastina Pura 

 

Duryudana, Dursasana, Karna  

Durna, Drestarasta,  

Bahkan kakek Bhisma 

Nayaka praja 

Memandangku dengan hina  

 

Aku adalah wanita tak bermoral  

Wanita pelanyahan 

Aku adalah sampah busuk  

Menjijikkan dan berbelatung 

Tak ada tempat di dunia untukku 

 

Bunga Pancala sudah menjadi bunga bangkai 

Kelopak mekar Putri Drupadi sudah lunglai 

Sejak ibu Kunthi membatik nasib 

Meminta kelima putranya berbagi 

Sabda ibu adalah sabda suci 

 

Sabda pandhita ratu, idu dadi 

Lebih penting dari nasib Drupadi 

Sebagai satu-satunya wanita berpoliandri  

Harapan dalam sayembara akan muncul satria yang dicintai  

Hanya menjadi imajinasi 
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IA BELANTARA 
 

 

Seperti yang telah lalu 

Aku pinta dengan sungguh 

Seperti alir air yang mengalir 

Yang tak pernah salah mengukur alur 

Yang tak pernah salah mengukur jarak 

Kelak ia akan berlabuh pada telaga 

Yang kini telah ada dan sedang kau singgahi 

Tepat pada waktunya 

Sesuai dengan takdirnya 

 

Seperti kata yang telah kulesatkan 

Ia tidak akan salah untuk singgah 

Menelusuri pekatnya jelaga 

Dalam rimba belantara 

Yang kian hari dicabik oleh rindu 

Diam-diam menerkam 

Pada masa dan asa  

Yang makin menggerutu 

 

Jangan sampai ia pudar 

Berlabuh pada arah yang salah 

Alir yang tak semestinya 

Karena detak yang terlalu kencang 

Hingga mengambil jarak diantara waktu 

Menyusup detik diantara detik 

Hingga menikam jeda di antara jeda 

 

Ia belantara 
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Dan akan datang setelahnya 

Jemput ia  

Pada nostalgia  

Yang telah ada sebelumnya 

 

Klaten, Desember 2017 
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MAGUWO-FLUGHAFEN, 6 APRIL 2018 
 

 

Ich warte hier auf das Lion-Flugzeug 565 nach Jakarta, 

circa einundeinehalbe Stunde noch. 

Im Leben muss man immer warten, warten auf seine Zeit, warten 

auf seinen Studenplan. 

Warten auf jemanden, der für sich bestimmt wird, 

besser aber warten auf die, die uns wegen er oder sie existieren 

wird, versprechen uns, sie fröhlich und glücklich zu machen. 

Das Warten muss auch gelernt werden, man braucht nicht nur 

geduldig während des Wartens zu sein, aber auch die Fähigkeit 

besitzen, beim Warten gut gelaunt zu bleiben. 

Während des Wartens gückt man stets auf die Uhr. 

Das Tick-Tack an der Wanduhr wird immer wahrgenommen. 

Die Zeit vergeht sehr langsam, wenn wir uns dabei 

langweiligen... 

Aber...but pleasure and action make the hours seem short. 

Also, beschäftig dich mit etwas, das dir Spaβ und Vergnügungen 

macht,...Gott darum betest, einen gesegneten Flug zu haben, 

immer dabei gesund zu bleiben, dir während der Fahrt nichts 

passieren wird, hauptsächlich du bist unentbehrlich. 
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KEPADA ALMAMATER (1) 
 

 

demi waktu 

menerpa perjalanan sejarahmu 

dalam langkah-langkah gontai 

dalam desah nafas tak pasti 

kau tulis puisi 

: tentang kau 

  tentang aku 

  tentang kita 

kau bentangkan irama kehidupan 

kau goreskan garis-garis kepastian 

kau lantunkan kidung cinta 

: di situ jasadku ada 

  di situ sukmaku ada 

  di situ darah dan dagingku ada 

  di situ nuraniku menatap cakrawala 

bersama matahari 

muncul di ufuk timur  

 

ketika kekalutan demi kekalutan 

sirna diterpa angin tenggara 

ketika jemari-jemari kakimu 

mampu menapaki kembali 

jalan setapak itu dalam langkah pasti 

kau robek-robek tulisan itu 

tak perduli! 

:  di situ jasadku tiada 

  di situ sukmaku tiada 

  di situ darah dan dagingku tiada 
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  di situ nuraniku menatap fatamorgana 

  bersama matahari 

  tenggelam di ujung sana 

 

ketika kekalutan demi kekalutan 

menerpa perjalanan sejarahku 

kulihat jalan setapak itu 

kian panjang 

dan semakin jauh 

dalam langkah tertatih 

aku tak tahu 

: kini, aku di mana 

  nanti, aku mau ke mana 

  esok, aku harus sampai di mana 

 

Nogotirto, 2018  
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KEPADA ALMAMATER (2)  
 

 

Masih adakah keterbukaan di antara kita 

hari ini 

seperti ketika acap kau tatap wajahku 

dalam desah nurani pagi 

disapa matahari timur 

di kejauhan cakrawala 

 

Masih adakah keterbukaan di antara kita 

hari ini 

seperti ketika kau jabat erat tanganku 

dan tak hendak kau lepaskan 

di sudut-sudut kota 

 

Masih adakah keterbukaan di antara kita 

hari ini 

seperti ketika kau bisikkan kidung cinta 

lirih dalam irama kelembutan 

di sela-sela pepohonan lindung 

di bukit sana 

 

Masih adakah keterbukaan di antara kita 

hari ini 

ketika jagadmu berpijak 

pelan tapi pasti 

bergerak dan bergeser 

untuk kemudian berubah 
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Masih adakah keterbukaan di antara kita 

hari ini 

ketika gerbang sudut-sudut kota 

tertutup untukmu 

dengan teralinya yang teramat sulit dibuka 

 

Masih adakah keterbukaan di antara kita 

hari ini 

ketika pepohonan lindung di bukit sana 

tak lagi mau diajak bicara 

 

Masih akankah keterbukaan itu 

ada di antara kita esok pagi 

sementara kebutuhan di antara kita 

memang telah nyata berbeda 

 

Aku inginkan keterbukaan itu ada 

di antara kita 

di kejauhan cakrawala 

di sudut-sudut kota 

di perbukitan sana 

di sini, di situ, dan di sana 

 : di mana-mana! 

 

Walau, 

ke mana aku mesti bertanya 

ke mana aku mesti mencari  

 

Nogotirto, 2018  
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KEPADA ALMAMATER (3) 
 

 

ingin kutatap darah 

dari hutan tengah 

dari pusat rimba raya 

belukar di sana 

 

dan bukan darah coklat tua 

mengendap atas kegersangan polusi 

kristal-kristal modernisasi dan maju 

memercik dari langkah-langkah sumbang 

 

tapi, 

kenapa angin lembut yang meniupi wajahku 

dan mampu mengajariku bercumbu 

tak berdarah 

justru tak punya darah! 

 

ataukah aku 

yang memang takut melihatnya 

melihat warna merah 

membuat aku semakin tak berdarah 

dan tak berdarah selamanya 

 

mungkin pula aku yang tak mampu 

memoles rupa 

menggores warna 

hingga darah-darah yang mengalir 

dalam angan 

pasi tak bermakna 
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terlalu mungkin 

boleh jadi aku lupa 

aku sendiri khilaf 

pada kasunyatan sejati 

pada ilusi yang pernah mencumbuku 

ketika matahari menyapa selamat pagi 

kemarin 

 

Nogotirto, 2018  
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KEPADA ALMAMATER (4) 
 

 

kau yang sembunyi di balik layar 

dan asyik dengan segala perhitungan 

kau tatapkah aku? 

 

kau dengar nafasku? 

 

selagi aku bermimpi tentang kedamaian 

kau hitungkah langkahku? 

 

aku cuma bertanya! 

mampukah kau menciptakan segala perhitungan itu 

 : tentang angin yang basah 

   tentang hewan-hewan yang mabuk 

   tentang karang-karang mulai memudar 

   tentang manusia-manusia lapar 

 

:  tentang cinta dan kasih sayang! 

 

sadarkah kau 

bahwa aku yang terkapar di tanah ini 

seperti kau sekarang 

bermimpi-mimpi tentang kehidupan 

 

mataku adalah kesejukan 

bibirku adalah kedamaian 

jemariku adalah darah-darah kebudayaan 

dan hatiku adalah kehormatan 
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tapi, 

langkah-langkahku adalah potret kemunafikan! 

 

Tuhan! 

izinkan aku menyapa-Mu 

 

mengapa Kau ciptakan aku 

untuk apa Kau nafasi aku 

kenapa pula Kau lemparkan tubuhku 

di sini 

 : di perasingan 

   di persinggahan 

   di persimpangan jalan 

   di pangkal langkah tiada ujung? 

 

 

 

akankah kau sentuh lembut aku 

aankah kusaksikan tanah-tanah berlagu 

akankah kudengar hutan-hutan bernyanyi 

akankah kutatap burung-burung menari 

 

kutanya itu, engkau kalap? 

nanar kutatap, kau makin tak sedap? 

 

Tuhan, 

aku di situ! 

 

Nogotirto, 2018  
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KEPADA ALMAMATER (5)  
  

 

I 

angin yang semilir 

menerpa pucuk-pucuk 

lambaikan dedaunan  

mengibas di sela-sela ranting kering 

gugurkan embun basah 

 

angin yang menerpa pucuk-pucuk 

mengibas dalam dekapan 

surut ke belakang 

menerpa bayangan panjang 

 

kuamati roda-roda menggelinjang 

bersahabat 

: disapanya angin  

  disapanya sungai 

  disapanya rumput 

  disapanya kesetiaan 

 

di seberang jalan 

gembala bertanya-tanya 

adakah kau tulis kalimat-kalimat cinta 

pada senyum yang terlipat 

 

 II 

matahari beranjak melangkah 

angin semilir meniti pinggir 

dan lembayung pudar 
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Borobudur Prambanan terduduk 

meratapi kantuknya 

makin sirna 

 

pelan menyusur tepian 

senja berdekap dengan tawa 

mengembang  

 

aku tahu, pasti, 

di dadamu tertulis seribu kata 

purnama tujuh pelangi 

di dadaku tergores seribu makna 

rinduku pada kabutku 

 

 

 

 III 

bulan bertengger di atas tebing 

gaungnya melesat ke sudut-sudut kembara 

merajuk nestapa 

membungkam cerita 

 

di penghabisan desa 

sesosok malam menyapa 

: sampaikan salam-Ku  

  pada kepastianmu 

 

aku terhenyak 

: Kau benar! 

 

Nogotirto, 2018 
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HIJAU 
 

 

Saat kutatap hijau di urat nadimu 

Ada secercah pesona terubus yg tak terduga 

Hijau cahayamu telah menggetarkan hasratku 

Mengapa tidak dari dulu warna hijaumu kau pancarkan dalam 

kehangatan cahaya 

Hijaumu tak pernah berubah hingga membuahkan teka-teki 

hidupku 

Hijaumu sungguh membawa semangat hidupku menuju puncak 

terubus 

Indah, Mempesona 

Semoga hijau tak pernah luntur biarpun akarmu semakin 

keropos mencengkeram jaman 
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Air 
 

 

Ketika rindu mulai bergetar mengikuti ombak setetes air 

Dahaga mulai meraba sore 

Air jernih pun tumpah dalam jambangan emas 

Ketika air mata makin sirna tak ada kata yg bisa terucap 

Kecuali awan lembayung yang mengajak gojek di beranda hati 

Di situlah makna mulai terasa memancar di telaga purnama 

Saat itu kau tega menumpahkan segelas air putih dalam 

dekapan angin 

Oh air bening seteguk ini tetap mendamaikan dunia fana yang 

mulai haus keharmonisan maka tumpahkan segala rasa ini biar 

air yang kau cari di tengah samodera 

Tidak terlanjur membatu 

tidak menggelayut berat di dada 

Biar jadi saksi membasahimu dengan gelora hingga tancep 

kayon malam 
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MUTIARA UNGU 
 

 

mutiara ungu di kampus emasku ini hendak kurenda jamrut 

dambaanku kan senantiasa terhias merona hingga sujud 

rerumputan mulai terpana 

Basah embun pagi dari telaga ungumu sangat kunanti 

Biar terpatri di sudut rerumputan hijau 

Yang selalu bergejolak mengikuti irama gamelan pelog 

Biarpun kadang iramamu tertiup angin hingga ungu berubah 

warna 

Dari desah nafasmu yang menahan hasrat mencumbui rumput 

hijau pudar jadi keunguan 

Peluk dan lukislah dengan penuh keindahan maya di sela warna 

ungumu 

Biarkan mutiara ungu ini perlahan basah oleh waktu Biarkan 

dengan penuh hasrat 

Kelopak bunga kampus ini terbuka perlahan 

Memompa jantungmu agar menyelami sejarah kusam 

 berdegup makin tak beraturan 

Mendesahkan nafas hasratmu yg terpedam dalam buku kuna yg 

mulai rapuh 

 

Yogya, 1 April 2018 
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CEMERLANG, RUPAWAN 
 

 

Tak kusangka bisa bersama seorang malaikat 

Menimbulkan getaran dalam dada 

Debar kencang menggema 

Dan membuatku tersadar 

Akan sebuah bunga pengantar tidurku yang indah 
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## AKU PEREMPUAN ## 
 

 

Kakekku, kubanggai dia bukan karena gelarnya 

Tapi karena ia pernah menghajarku 

Ketika aku menghajar anak babunya 

Dibuatnya mulutku berdarah 

Seperti kubuat anak babunya berdarah 

Aku mengumpatnya kala itu 

Sebagai kakek pemuja para babu 

 

Paginya dia memberiku sepasang anting-anting 

dan membujukku: “Kau perempuan” 

 

Nenekku, kukagumi dia bukan karena hartanya 

Tapi karena dia pernah memaksaku  

Bermain sepak bola bersama anak babunya 

Aku marah dan kutendang bola ke wajahnya 

Tapi malah mengenai jendela, ambyar seketika 

Kutendang lagi, dan tepat mengenai dadanya 

Anak babu itu menangis dan aku mengejeknya 

 

Paginya nenek memberiku rok merah muda berpita 

Dan membujukku: “Kau perempuan, Ngger” 

Kulempar baju itu, dan aku memanjat  

pohon sukun pinggir kali, belakang rumahku 

dan nenekku berteriak, “Anak perempuan tidak boleh penekan” 

aku terbahak, kucibir nenekku dari atas pohon 

genteyongan seperti anak monyet 
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Apakah aku kini, setelah puluhan tahun berlalu 

Bagi suamiku, aku adalah perempuan. 

Bagi anakku, aku juga perempuan. 

Bagi ibuku, aku terlalu perkasa untuk menjadi perempuan 

Karena air mataku malu menetes di depannya 

 

  

Medio Juli 2017 
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KETIKA WANITA EDELWEISS ITU 
 

 

Ada kelopak bunga tertinggal  

ketika wanita edelweiss itu hadir di sini 

ia mengikatku seperti bayang-bayang 

memenuhi oksigen yang kuhirup 

menandai lantai yang kupijak 

 

Batangku tak lagi ranting 

Ketika tunas tumbuh di cabang  

terguyur hujan salah musim sore itu 

saat aku kuyup oleh tawanya yang lepas 

saat aku pelangi oleh senyumnya yang madu 

 

Tak hendak aku menyiraminya 

tak „kan pula memupuknya  

tapi dia „tlah mengisi segala ruang dan rongga 

sontak jiwaku berontak meronta  

dari jantungku yang mendadak aritmia 

oleh kenang di seluruh indera 

ketika bersamanya 

 

Plosokuning, 08 Mei 2017 
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TUAN PRESIDEN 
        

Tuan presiden tertembak malam tadi 

saat jutaan orang terbuai dalam mimpi 

peluru bersarang di kepala 

 

 

memuntahkan serebelumnya 

kokonya bersimbah darah 

 

Sejam berlalu, Ibu negara curiga lalu menyusul ke musholla 

Seketika jeritan pilu menggema menggemparkan istana 

Puluhan lalu ratusan orang datang, mengamankan segala 

 

Esoknya lima anak kecil mengamuk di rumah duka 

“Siapa yang membunuh presiden kami. Presiden yang baik hati” 

Ribuan pelayan tertegun, kelima anak itu menantang 

membentuk formasi power rangers.  

Mereka memukul, menendang, meninju 

 

Saat semua hancur, pelayat bertepuk tangan.  

Merasa terbalaskan.  

Apa mau dikata. 

Ini bangsa penuh sandiwara. 

Yang baik dibunuh meski bukan raga 

yang buruk ditaati karena banyak dollarnya 
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KITA MEMANG MBELTHUT ! 
     

    

Kita yang terlalu takut dengan penguasa,  

sering mengabaikan kepantasan bertindak  

Lebih takut terpisah daripada berbeda pendapat. 

Lebih takut dikucilkan daripada merdeka. 

 

Kita benci gerombolan serigala berbulu domba 

Tapi kita begitu takut berbeda 

Mencukur bulu demi bulu yang lebih hangat 

Tuli sapa dan buta senyum pada tetamu. 

 

 

Ketika menyila, kita ini pilih-pilih 

Yang bukan teman dianggap tugu  

yang bukan akrab dianggap batu 

yang bukan kawan dibilang kayu  

 

Kita ini benci ketidakadilan 

Tapi kita bertindak emban cinde emban ciladan 

Yang satu diantar dan dikabar, yang satu dibiarkan terkapar 

Tanpa risih membeda, tanpa ampun meniada 

 

Orang pantai sumuk mendengar sunyi dalam gemuruh 

Orang gunung mual disandera bagai bebek dalam barisan 

Tapi kita menamakannya kebersamaan 

Mbelthut sungguh kita, seperti bayi disuapi 

Padahal gaji, negara yang bayar 
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Semakin jauh kita berjalan di lorong keputusan 

kian jauh kita meninggalkan cahaya keilmuan 

Semakin panjang kita melangkah dalam komando 

semakin jauh kita dari suara nurani sendiri 

Padahal kita diwajibkan mandiri sebagai akademisi. 

 

Ya, kita memang mbelthut!  
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KISAH CINTA 

KUNTI DAN BISMA 
 

     

Di padang sunyi, Dewi Kunti mereguk dukanya 

Teriakan yang pilu menegakkan bulu roma 

“Pada siapa kumencinta, pada percik cinta Batara Surya?” 

Rumput mendengar sedunya 

“Aku tak mau menanggung sesuatu yang tak kunikmati!” 

 

Kunti benci perutnya, benci tubuhnya 

Yang membuatnya tak lagi jelita 

“Kemana ku hendak lari 

Percik laknat ini tumbuh dirahimku 

Mengguris semua nikmatku, melumati mimpiku” 

Kunti tergugu dalam payah lesu 

 

“Datanglah Bisma, datanglah” 

Kunti tak juga diam, meski perutnya buncit tujuh bulan 

 “Jangan ingkar padaku, Kurasakan sisa air basuhmu 

menyentuh tubuhku di hilir ini 

kau ada dan mengada, jumpaiku  

pancarkan kebesaranmu” 

Batu mencatat, angin mengutip 

Air menyaksi, derita pemberontakan Kunti 

 

Bisma di Istana, mendengar keruh angin menderu 

Tak jelas tapi ia tahu, pada detik tunggu 

Bisma membuka aji bayu sejati 

Menatap daun-daun berbisik tentang rindu 

Bunda jelita yang celaka oleh percik cinta 
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Dewi yang duka tanpa akhir makna 

Bisma bersedekap, menata segala 

“Aku rasakan deritamu, 

tapi di padang mana aku bisa menatap dukamu 

Di taman ini atau di tebing-tebing sunyi?” 

 

Bisma mencari, meninggalkan semua tahta 

turun menyamar, mencari suara lirih luka 

Tak ada tanda hingga pecah suara jabang bayi 

Purnama menerangi kelahiran Karna 

Bisma melesat bak bola api 

Menerangi perjuangan Kunti 

Melahirkan kebencian dengan cinta 

Jabang kencana, membuka tangisnya 

“Aku jiwa Bisma dengan tubuh Batara Kala” 

 

Bisma membendung asmara merah saga  

Kunti menatap, Bisma menjawab 

“Akulah Bisma, Dewi jelita!” 

Kunti bersimpuh, dinikmatinya bulu kaki ksatria perkasa 

Bisma terpesona pada gerai mengkilat bulu dahi Kunti. 

Dengan lembut dibelainya, dan berkata 

“Ini jalan kita, Dewi. Biarlah kubawa jabang Karna 

Kubesarkan dengan darahku, karena akulah jantungnya.” 

 

Mereka bersatu, dalam hitungan waktu 

Saat tak ada yang terjaga, Bisma datang 

Manyatui Kunti dalam ketiadaan yang ada 

Kunti milik Bisma, Bisma milik Kunti 

Dalam diam Bisma berpesan 

“Karna dan Pandawa, akan berhadapan oleh jelaga dukamu 
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Tapi mereka milikku. Aku akan moksa demi keduanya!” 

 

Sejarah terbuta oleh fakta 

Yang tak tertangkap kamera 

Peperangan di Kurusetra menderukan debu-debu  

Dan tak ada orang tahu, kisah cinta keduanya. 

 

Kunti menatap, Bisma menjawab 

“Setubuhi aku dengan jiwamu” 

Bisma datang bersama mekar bunga-bunga 

Menyatui hari Kunti di antara terang cahaya 

Memeluki hatinya dengan hangat ksatria 

 

Kunti menatap, Bisma menjawab 

“Kuncupmu masih suci, meski kau telah bercucu” 

Bisma menatap, Kunti menjawab 

“Jiwamu masih telaga, meski tubuhmu merambat senja” 

Keduanya tertawa dalam duka beribu depa 

Bercanda dalam lautan air mata 

Saling menegak dalam kuncup harap 

Saling menatap, saling menjawab 

Ingin bersama, ingin menjaga 

Tapi perang tak pernah usai, hingga ribuan tahun lamanya 

Hingga keduanya di makan usia 

Dan sejarah, tak mencatatnya. 

 

 

Yogyakarta, Desember 2005 
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BAHASA  
 

 

Tidak semua orang mengerti 

Kata dan frasa mengandung arti  

Tidak semua manusia saling paham  

Hingga mereka putuskan hanya diam 

 

Bahasa..  

Dunia punya suara  

Dunia punya aspirasi 

Tidak hanya tuk dikira  

Tapi tuk saling memahami 

 

Bahasa...  

Walau berjuta-juta bentuk dan asalnya 

Hidup ini kau rengkuh damai dalam indahnya 

  



263 
 

 

MERANTAU 
 

 

Hampir satu tahun 

Di kota orang 

Tanpa sanak saudara 

Jauh dari keluarga 

 

Selalu ingin pulang 

Tiap detik 

Tiap menit 

Tiap jam 

Memikirkan kampung halaman 

 

Setiap hari menimba ilmu 

Untuk masa depanku 

Untuk ayah dan ibu 

Dirumah, kampung halaman 
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TANYA 
 

 

Boleh kutanya satu hal? 

Kalau diam jawabanmu, aku mengerti 

Kalau menatapku saja enggan, aku paham 

Biar kuterka jawabnnya dari apapun itu yang bergerak 

ditubuhmu 

Sehelai rambutmu pun tak apa 
 

Apa warna hatimu hari ini? 

Apakah kuning? Aku senang karena artinya kamu sedang 

bahagia 

Ataukah magenta? Itu bagus karna berarti emosimu sedang baik 

Putihkah? Itu artinya kamu sedang merasa bebas saat ini 

Atau mungkin malah tosca? Ini seperti kamu biasanya yang 

tenang 

 

Kalau bukan itu semua, lalu apakah orange? 

Jika iya berarti kamu sedang diliputi kenyamanan dan 

kehangatan 

Atau malah hijau? Kau tau artinya kan? Damai 

Apa saja tidak masalah bagiku, asal jangan hitam 

Aku tidak suka kamu berduka dan merasa hampa 

 

Kamu diam, tidak pula menatapku 

Pikirku kamu kesulitan mencari jawabannya 

Terserah kau saja, lagipula sudah kutemukan jawabannya 

Kelabu kan? Ya… kamu bosan 

Kalau begitu tak apa jika kita akhiri sekarang  

Tak seperti biasanya, aku akan bersedia 

Sungguh 
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HANYA  
 

 

Kaukah itu? 

Angin berucap datang datang datang 

Namun tak ada siapapun  

Angin kembali berucap itu di sana  

Kutengok lagi tiada apapun di sana 

Angin berhembus sudah 

Hilang harapan itu 

Lelah terhenti sudah 

Cukup kita saja disini 

Berteman dengan keadaan 

Hening pun biasa, gelap lebih biasa 

Hanya kita adanya 

Mengertilah hanya itu saja 
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C‟EST CREUX 
 

 

Le vent est calme 

La rue est déserte 

La lampe est sombre 

 

La fleur est tombée 

Mais, voler avec le vent 

La feuille est tombée 

Mais, coulant avec de l‟eau 

 

Aujourd‟hui est de 30 degrés 

Mais, ici il fait froid et vide 
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INI AKU 
 

 

Air mengalir mengikuti arusnya 

Begitupun aku yang berjalan mengikuti takdirnya 

Bunga yang jatuh tidak pernah marah pada angin 

Begitupun aku yang tidak pernah menyalahkan bertemu dengan 

kehidupan 

 

Siang itu terang 

Malam itu gelap 

Itulah yang pikiranku tahu.. 

Tapi pandanganku tidak, 

Siang itu gelap, tertutup awan mendung 

Malam itu terang, bertabur bintang 

Itu yang ia ingin ketahui.. 

 

Istirahatlah sejenak 

Bernafaslah hingga terasa detak jantungmu 

Setidaknya, itu yang dikatakan hatiku.. 
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COMPASS 
 

 

I share a ship with my friends 

The ship is not big though 

But enough for us to live our lives together 

 

We sail our ship to go to an island 

We cook, eat and sleep together 

We get through the storm together 

Everything is just together 

 

Finally, it‟s time for us to arrive there 

We feel we are in Eden 

I see the sun is in our faces 

 

But suddenly the sun disappears from me 

I was left all alone in the dark 

No one comes to see me 

No one even remembers my name 

I am just totally alone in the dark 

 

Then, I realize that I am just a compass 

A very important tool to sail 

But nothing, when the ship has arrived to the destination 
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9 SAMPAI 4 
 

 

Saudara-saudara petang telah tiba 

Waktunya gadis berambut lebat 

Dan juga laki laki botak 

Mencicipi rasa dari nirwana 

 

Waktunya sepatu berjinjit 

Waktunya paras legit 

Dan siap untuk pergi  

Siapa peduli dengan si gadis 

“Asal tuan senang,” itu moto kami 

 

Bukan kisah klise, bukan cinta 

Hanya melodi iseng si penjual 

Cinta dijual dari meja ke meja 

Beraroma menusuk bagi si pemula 

ah! asal tuan senang! 

 

Bak berdiri di tepi jurang 

9 sampai 4 saatnya perang 

Di dunia hitam tempat pelelangan 

Senyum tulus senjatanya 

Ah asal tuan senang 

 

Mengejar mimpi atau mencari mati? 

Berjuang melawan kondisi pedih 

Rumah hanya atap bukan naungan 

Dari mulu tetangga yang makin ramai 
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Siapa bilang kami tidak pandai 

Ilmu kami lebih tinggi dari pencibir 

Mimpi kami lebih tinggi 

Dari terbangnya si merpati 

Lebih memukau dari bintang berkelip 

 

Siapa peduli omongan mereka 

Bekerja mencari kepingan emas 

Agar  mimpi kami tidak patah tengah jalan 

 

Salamku untuk tuan dan tetangga, 

Yang makin garang 

Dari aku si “jalang”, 

Yang ambisinya makin meradang.   

 

Yogyakarta, 11 Mei 201 
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OHNE TITEL 
 

 

Es war in dieser Nacht, als du mich verzaubert hast. 

Du nahmst mich bei der Hand in diesem Wunderland 

Dieses Kribbelgefühl war vielleicht nur ein Trick 

Das war ganz eine unvergessliche Fantasie 

Die Zeit vergeht so schnell 

Und die Illusion ist vorbei 

Die Magie ist viel zu lang her. 
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LIEBER PAPA 
 

 

Lärm und Ruhe habe ich schon einmal erlebt 

In dieser trostlosen Ecke der Stadt 

Es wird immer leiser und leer 

Berühr meine Hand 

Egal, was passiert ist 

Raum und Zeit sollten nicht uns trennen 

 

Papierschnitzel, auf den du schreibst 

An dieser romantischen Zeit werde ich niemals vergessen 

Papa, ich habe dich so sehr vermisst 

An dich werde ich immer denken 
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A S A 
 

Kalau siang ini hujan, 

esok mentari bersinar lagi, 

kalau semalam tiada kata, 

esok masih menanti, 

kalau susah kita hari ini, 

mungkin esok senang kembali, 

kalau hari ini kita bersedih hati, 

esok hari senyum sebagai pengobat diri 

 

Kalau apa pun yang terjadi, 

bersyukurlah pada Illahi Robbi, 

karena dipagi yang indah ini, 

dapat kita bernafas lagi 

 

Kata nasihat didalam agama  

Dalam Al Quran sangat indah terasa 

Setiap yang terjadi pasti bermakna 

Kadangkala kemanisan itu datang 

Menelan pahit lalu hilang 

namun hati harus senantiasa bersabar 

Yakin janji Allah pasti benar 

 

Senyumlah selama masih mampu 

Berjalanlah selagi masih bisa melangkah 

Bila lelah penat memeluk asamu 

Berhentilah dan renungkan KalamNya dengan jiwa  

 

Hidup tak selamanya bahagia 

Namun tak selamanya kekal hina  
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Asal saja kita punya asa 

Allah senantiasa ada untuk sang hamba  

Yang sentiasa mencari jalan pulang ke pangkuanNya 
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CINTA-MU HADIR DI ANTARA  

DERASNYA HUJAN 
 

 

Cinta-Mu hadir di antara derasnya hujan 

mengalir membasuh debu yang menempel di seluruh kota 

yang makin hari makin tak terseok renta.  

 

Cinta-Mu hadir di antara derasnya hujan  

mengelontor sampah yang menyumbat  sungai-sungai  

yang airnya tak lagi menjadi sorga bagi ikan-ikan yang tersisa. 

 

Cinta-Mu hadir di antara derasnya hujan  

yang menenggelamkan rumah-rumah di tepi bukit dan sungai 

yang telah lama kehilangan pohonan pelindung. 

 

Cinta-Mu hadir di antara derasnya hujan  

berujung bencana agar kami tahu ada-Mu  

yang senantiasa melihat semua tingkah kami  

yang rakus  dan serakah terhadap alam ibu kehidupan. 

 

 

Yogyakarta,  Januari 2018. 
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KARENA CINTA 
 

 

Karena cinta Kau uji kami dengan anak-anak yang cantik, 

ganteng, dan pintar, 

apakah kami akan menjadi sombong dan membanggakan anak-

anak kami di mana-mana? 

 

Karena cinta Kau uji kami dengan suami atau istri yang ganteng, 

cantik dan populer. 

apakah kami akan senantiasa membanggakan dan mencintainya 

di atas cinta kepada-Mu? 

 

Karena cinta Kau uji kami dengan ilmu yang banyak diikuti murid 

di mana-mana. 

apakah kami sadar ilmu itu hanyalah sebutir debu dibandingkan 

         ilmu-Mu?  

 

Karena cinta Kau uji kami dengan jabatan dn kekuasaan, 

apakah kami ingat itu hanyalah pinjaman sesaat dari-Mu? 

 

Karena cinta Kau uji kami setiap hari, setiap saat, dan kita tak 

juga lulus menjalani ujian-ujian itu. Sebagai cantrik kita dipaksa 

terus belajar dan belajar agar mampu melampaui ujian demi 

ujian, sampai akhirnya paripurna di waktunya kelak. 

 

 

Yogyakarta, Maret 2018. 
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UJIAN  
 

 

Anak-anak sekolah menempuh ujian untuk naik kelas  

orang tua menempuh ujian ketika anak-anaknya sakit keras, 

memilih jodohnya, dan meninggalkannya setelah menikah. 

 

Anak-anak yang telah dewasa menempuh ujian ketika orang 

tuanya pensiun, mulai jompo, sakit-sakitan, dan merengek-

rengek minta ditunggui.  

 

Ujian kenaikan kelas harus ditempuh berkali-kali  

setiap tahap dalam perjalanan hidup kita  

sebagai murid yang ingin naik kelas kita harus berani 

menempuh ujian itu  

 

Hanya mereka yang berani yang akan berhasil melampaui tiap 

ujian itu menjelma menjadi manusia yang matang, kaya, dan 

bahagia  

bukan manusia yang pengecut, konyol, dan kalah untuk kemudia 

binasa.  

 

 

Yogyakarta, 1 Juli 2014. 
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SAATNYA 
 

 

Saatnya 

Menunggu 

Menanti 

Bersabar 

Mengharapkan sesuatu akan indah pada akhirnya 

Dengan rasa senang yang menyelimuti kebahagiaan saat itu 

Dengan berjuta angan yang akan dicapai bersama 

 

Aku tak ingin menunjuk siapa orang itu 

Kupasrahkan semuanya hanya kepada-Nya 

Sungguh kuserahkan hal itu hanya kepada-Nya 

Yang bisa kulakukan hanya menunggu, bersabar, berusaha, dan 

pasrah 

Semoga apa yang terbaik untukku akan datang di waktu yang 

tepat 

Semoga.. 
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HIMMEL 
 

 

H offnungen und Träume hängen an dir 

I nspiration zum Weitermachen erlange ich 

M anche behaupten die Sterne seien helle Hinweise 

M öglicherweise leuchten sie heller als der Mond 

E ins ist jedoch sicher, der Erfolg ist vor deinen Augen 

L etztendlich verbessert sich das Leben stetig 
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CINTAKU  
 

 

Rinduku tak kan habis untukmu 

Doaku takkan putus untukmu 

Airmataku takkan habis untukmu 

Sampai jumpa di pintu surgaNya 

Itu harapku selalu untukmu.  

 

Rinduku takkan habis untuk kalian 

Asaku takkan habis untuk kalian 

Segala doaku dan harap bawalah selalu 

Untuk kalian segala dayaku persembahkan 

Semoga tidak kalian sia-siakan.  

 

Meski kau kubur dalam gelap relungmu 

Cintaku takkan terkikis 

Dalam kuburpun takkan lekang 

Bawalah selalu dalam duniamu 

Takkan habis ku mencintaimu.  

 

Yogyakarta, akhir Juli 2015 
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