


Kubisikkan Salam 

 

pada awan, mendung, dan hujan 

tentang rasa yang kusimpan  

dalam palung jiwa 



 

 

 

Untuk ibu dan bapak,  

Sil sayang kalian. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ma i s aro Ulfah  

dan Akhmad Ikhwan 



KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tuhan yang mahapandai 

yang memiliki semua ilmu tiada batas tiada bertepi yang tidak akan pernah 

habis dipelajari oleh seluruh manusia. Sungguh tidak akan pernah berkah 

suatu ilmu yang dimiliki jika tidak diamalkan dan disebarkan kepada orang 

lain. Meskipun ilmu yang dimiliki tidak hanya satu bait. Buku ini merupakan 

hasil belajar mahasiswa offering A 2014 pada matakuliah “Menulis Puisi” 

yang ditempuh mahasiswa di semester ketiga masa studinya.  

Lima puluh puisi dalam antologi puisi Kubisikkan Salam ini 

merupakan puisi yang ditulis pada tahun 2015. Puisi-puisi ini semacam 

catatan harian terhadap suasana, peristiwa, atau pemikiran yang berkelebat 

dalam benak dan tertulis melalui ujung pena. Puisi-puisi dalam buku 

Kubisikkan Salam ini merupakan puisi yang ditulis untuk orang-orang 

tercinta. Ada salam yang tak tersampaikan, juga rindu yang tak terucap 

melalui sela bibir, yang tertulis dalam bait kata untuk orang-orang tercinta.  

Ucapan sayang dan kasih penulis tujukan kepada Ibu dan Bapak 

tercinta, beserta keluarga yang senantiasa mendoakan kesuksesan dan 

kelancaran penulis dalam mencari ilmu. Ucapan terima kasih kepada Bapak 

Wahyudi Siswanto selaku dosen Apresiasi Puisi yang telah membimbing dan 

memberikan ilmu yang bermanfaat. Salam sayang dan terima kasih kepada 

para penghuni offering A 2014, Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 

Daerah atas segala bantuan yang diberikan. 



Semoga antologi puisi Kubisikkan Salam ini dapat membuat pembaca 

memahami bahwa menyampaikan salam kepada orang-orang tercinta tidak 

harus melalui lisan. Terakhir perkenankan saya berterima kasih kepada 

pembaca yang meluangkan waktunya untuk membaca buku karya mahasiswa 

Bapak Wahyudi Siswanto ini.  

Walaikumsalam Wr. Wb.    

 

Malang, 9 Desember 2015 
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MAWAR GELAS KACA 

 

 

Detak ini tak berima 

kali kilas mata bertumpuk pada garis yang sama 

kali saja aku bisa mengucap salah satu bait sonata 

berpujangga dengan sinar lampu yang hampir padam kau matikan 

 

Bagai tangkai mawar dalam gelas kaca 

hatiku 

yang kau petik sekadar hanya kau letakkan pada sudut meja 

menghitam, melayu perlahan tanpa menunggu gugur daun yang ditatap 

melalui kaca jendela 

 

Yang sekilas kau pandang, namun terlalai menatapi siput jam yang 

berjalan 

yang sekadar mampu merenungmu dari sudut yang kembali terabaikan 

yang perlahan merabun dalam pandangan 

dan akhirnya kau buang 
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CARVUS SI HITAM 

 

Minor disenandungkan 

Laras gemeletuk kain putih yang tercabik menjadi perca 

serentak dengan gradiasi awang merona merah 

Si carvus yang mendongak dengan senandung minor bersama jingga 

menyentak mina yang berpadu di atap paduraksa 

yang bersanding dengan rumah kopel dengan bercak tak berpola 

Sekali lagi, minor disenandungkan 

sekilas memanggil kuduk berdiri dari singgahsananya 

masih di sana, si carvus yang kata mereka sebagai petanda 

menggesek cucuk pada kasar genting dengan hias bryophyta 

sebelum mengibas meninggalkan keramaian di bawah kakinya 

dan toa serak yang memecah senyak gugusan rumah 

 

Dia menjemputnya, si carvus hitam namun bukan dari negri timur 

sebrang sana 

mendatangkan bendera kuning pada jalan depan rumah 

juga titian besi hijau dengan hias bunga di atasnya 

dan para penggali bersorak gembira atas wajah sedihnya, ada nafkah! 

kata hatinya 

juga pekik perawan yang berakhir dengan gelap yang memeluknya 

Rabu pagi, tanggal Jawa 

sayur kelor yang haram bagi mereka 

tanda seorang ibu telah tiada 
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CELOTEH DUNIA 

 

 

Hidup ini lucu 

“Manusia itu mulai gila!” pekik lelaki dengan borok di kakinya 

Ia tertawa, sarkatis, penuh ejekan 

Penuh hinaan pada dunia 

Lelaki dengan mata buram bercorak remang mulai berceloteh 

tentang pesetubuhan tanpa kontrasepsi lelaki dengan pangkat tinggi 

kelamin panjang dengan rok mini 

sampai payudara yang diikat rata 

 

Hina! Teriak lantang lelaki yang baunya membuat orang ingin muntah 

Ia terkekeh, dengan kicauan yang menusuk udara malam 

kawat di gigi! bahkan rambut yang mulai berkarat tanpa besi 

sungguh aneh hidup ini! 
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JENDELA 

 

 

 

Gadis kecil menatap hujan 

tetesannya merengek pada kaca jendela 

dan embun menyamarkannya 

gadis kecil menatapku dari sisi jendela 

gelap meyamarkan wajahnya 

dan kusadari tak ada wajah di sana 
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SEMUT PASAR JOMBANG, MALANG 

 

 

Masih petang, bisikku tercekat pada ludah tenggorokan 

suara gemeletuk, mungkin hantaman bena yang merengek pada tanah 

yang rindu akan hujan 

mataku buram, sedikit vertigo, mungkin 

membuat tembok berteman kaca mendekat padaku 

dan malam itu, kuintip suara dibalik jendela dengan tirai penuh debu 

 

Semut, itu pikirku 

melihat dalam remang yang kuyakini bercinta dengan dingin yang 

membuat begidik ngeri 

tanpa baju tebal, yang mengumandangkan bahwa ia berteman dengan 

malam 

wanita dengan mata setengah buram yang ada noda di pupilnya 

di pagi buta, sebelum denting menurunkan derap kaki 

sebelum burung mengangkat paruhnya 

dan sebelum anjing mengendus liar tempat sampah dengan liurnya 

dia disana, mendahului semua mengawali kisah 

tentang hayat detik dan sepeser rupiah 
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ROH LUHUR BEDARU 

 

 

Melalui daunnya, ia mengukir kisah 

tentang serat dan gurat 

tentang pupus dan pupus 

tentang harapan dan kesenyapan 

dari pucuk jendela lantai atas kehidupan 

dipandangnya manusia dengan rupa tak sama 

juga wajah yang ada beberapa 

dihitungnya satu, dua, tiga, ah! lima! 

 

Tak lagi ia pedulikan mereka, yang kali saja penyebab lemah 

tangkainya 

atau salah satu pembunuh yang menyembelih induknya 

gugur itu, yang terbuai bisik angin 

yang melayang, jatuh perlahan tanpa dendam 

tak memekik, bahkan mengaduh kesakitan 

hanya bertasbih tentang jabang bayi dalam selimut akar bedaru 
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MALAM DAN KAMU 

 

 

Malam lalu aku bermimpi, tentang sepasang mata yang mulai kulupa 

warnanya 

memandangku sekilas sebelum berlalu dengan wangi samar yang 

melekat padaku 

teringat aku akan janji yang bagai berdengung di telingaku 

yang ingin kuulang dengan nada mesra agar kau mampu kembali 

padaku 

 

Pagi itu, aku bertanya 

mungkin pada embun yang menatapku rabun 

atau dingin yang menemaniku dengan pelukan 

tentang mimpi itu, tentang sepasang mata, dan tentang warna pupil 

yang masih belum kutahu 

juga tentang alasan mengapa aku terbangun dengan rasa sakit yang ada 

hingga kini 
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REMBANG KIDUL, PANTAI SELATAN 

 

 

Wanita dengan kebaya hijau yang mengibar sutra 

yang seolah menanti adam berpaling dari rusuknya 

yang mengulas senyum bergincu rona merah 

menyisir pasir dengan kaki telanjang yang berhias anak lemah 

ia bertanya, mengapa kisahnya tak ada bahagia 

dalam hidupnya juga kisah dari mulut para manusia 

tentang mistik, yang mungkin benar menyelimuti takdirnya 

juga cemooh takut, para nelayan atas namanya 

 

Kali saja rintik hujan bisa jatuh di kelopaknya 

kali saja kata wanita sanggup menjadi alasannya 

memekik bersama guntur yang ada, bahwa bukan dia! 

bukan dia, yang mengambil nyawa-nyawa hanyut terpisah raga 

bukan! ada yang lain di atas sana 

yang memandang dan memelihara semua makhluk-Nya 

bersama bulan merah yang membunuh diri dalam air asin 

Nawang Wulan berkisah tentang renung dan benaran mulut manusia 
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TROTOAR SUDUT KOTA 

 

 

Ada pesan, dalam rintik hujan yang dikebiri mentari senja 

Juga senandung awan bakat merah yang masih merayu mentari lelah 

Ada cerita, dalam tetes menyentuh tangan dan daun kering yang 

merindu 

Tentang hati yang melapuk bukan karna masa 

 

Ada kisah, tentang kamu yang berdiri disana 

Bersama senja, bola merah, dan daun basah 

Yang kutanya mengapa dan demi yang merapal janji 

Esok lagi, aku disini menanti kamu yang meletakkan gemerincing nada 

di dekatku 

Yang kau masukkan terlalu dalam hingga hatiku 

Ingin kuberitakan, alasan aku terduduk di trotoar itu 

Menunggu, kamu dan belas kasihmu 
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MALAM MEREKA PULANG 

 

 

Melalui pendar-pendar semburat cahaya jingga 

aku bertanya pada roh-roh yang melayang di langit awang 

yang mereka jawab dengan bisik tanya gerak bibir 

Apa yang mereka lalukan disana? 

pada malam Jum‟at legi dengan pintu rumah yang terbuka seluruhnya 

Berkunjung! 

 

Nada semangat itu, membisik melalui angin setengah malam 

yang berputar di pipa telinga-telinga para pekerja yang rindu rumah 

senyuman mereka, mengusung kata orang-orang yang mereka cinta 

ada anak balita yang memainkan sepatu merah 

seorang ibu yang rindu anak perawannya 

dan juga bapak yang kali saja rindu istri pertamanya 

 

Mereka pulang, malam itu 

dengan nyanyian selamat datang dan para malaikat 

senandung ayat yang merapalkan rindu kasih orang tersayang 

yang menyejukkan rinai hati 

dengan gerimis pada rumah nanti 
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AKADEMIS DALAM RINGIS 

 

 

 

Aku menangis, kau tertawa 

Rakyat meringis, Raja Bahagia 

Katanya akademisi, murah! 

Murah keringat, sepeser rupiah 

Rambut hitam memekik, turun kan! 

Rambut putih berbisik, naik kan! 

Akademis mengiris pori keringat, Bapak di rumah 

Akademis mengipas pori keringat, Bapak orang di rumah 
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WANGU WANGI 

 

 

Wangu wangi wangu wangi 

terpijak disini bukan karena tawa atau luka 

berdiri disini bukan karena berontak atau berani 

sekadar mengingatkan, inginku 

kali saja sengau ini didengar, mereka 

sang raja dengan pena sebagai tongkatnya 

juga uban yang menjadi songkok kebesaran yang mulia 

 

Wangu wangi wangu wangi 

 

Mereka lupa, kali saja 

sejarah dibalik sepeser rupiah 

yang membunuh tiap bertambah nulnya 

ada bapak yang sudah tak ada otot di lengannya 

menyeru dengan getar dan serak tenggorokan 

ada ibuk dengan bakul di punggungnya 

mendesau rindu atas nama anaknya 

 

Ada doa didalamnya, gerutu dan rindu 

ada iba, di mata anaknya  

atas rasa bersalah keringat bapaknya 

kali saja raja mendengar 

bisik tangis anak pertama  

dan gadis manis dengan perawannya 

juga Joko yang gondrong rambutnya 

 

Wangu wangi wangu wangi 

Naik disana naik disini 
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SAAT ABANG PULANG 

(untuk lelaki abadi dalam peluk penjaga surga) 

 

 

 

Aku ingin merangsek sosokmu 

yang bermain dengan ruh ruh luhur dan bukan aku 

yang mengumbar senyum di pintu tanpa kutahu 

aku ingin menggenggam tanganmu 

menyeret abang dan berkata kejutan pada ibu‟ 

menanggalkan percik tangis pada kulit keriputnya 

 

Ada alasan, mengapa pintu rumah tak tertutup 

pada malam Jum‟at yang katanya mereka pulang 

ada alasan mengapa ibu‟ duduk di dekat pintu, kala itu 

agar abang bisa memeluk samar dan melepas rindu 

juga alasan mengapa ibu‟ terisak dalam salatnya 

mengingat abang yang berpamitan pagi itu 

dan keranda yang datang sore itu 

sebab abang pulang, namun tak bisa mengucap salam 
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FAJAR, I 

 

 

Ada yang ingin kubisik melalui pendar rembang 

yang menghangat menyapa mina warna di ujung sana 

Terkikik menyapa bunga ranjau di bawah kakinya 

Mawar yang tertanggal kelopaknya itu, 

bertanya pada gugus dedaunan 

Adakah yang menyiramku pagi ini? 

Kali saja aku tertidur dan luput menatapnya 
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FAJAR, II 

 

 

Mawar itu menunggu, sepasang lengan yang sekali ia gores 

bertanya pada gugus daun, sudah berkali 

tak ada, jawab mereka masih sama 

hanya gerimis, yang menekankan rasa rindu 

bisik mereka, dengan pandangan sayang 

 

Ada yang luput kali saja, perasaan 

ku yang terlalu merindu sepasang lengan dengan sepercik air 

mengabaikan gugus daun yang merangsek turun 

meninggalkan induknya untuk memelukku 

sejenak menyapa, sebelum merindu aku yang kembali merindu 

bukan hanya sepasang lengan 
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DAN ‘D’ LION 

 

 

Memandang aku 

pada jalan yang meringis sesuai tangis 

mungkin sudah, dipandang dari lumpur yang menggenang 

diinjak lagi, jalan lubang yang masih meringis tangis 

 

Oleh kaki kotor, yang kali saja becek di ujungnya 

sekarang, angin menyapaku 

menghela pada rambut putihku 

yang mudah pergi mencari tempat baru 

 

Itu bukan rambut, sekadar kuberi tahu 

itu bayi, jabang perdu kecil yang kukura diculik angin 

lihat tawanya kala angin merajuknya 

lihat senyumnya kali angin menimangnya 

 

Lihat tubuh mungilnya dengan rambut putih bagai payung teduh 

Dan „d‟ lion namanya, bayi ceriwis yang tak pernah menangis 
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IBUK DALAM RENUNG 

 

  

Terkadang terbayang 

terbayang terkadang 

kamu pergi sendiri 

sendiri kamu pergi 

 

Tanpa alas kaki yang menemani 

kaki keriput yang pecah karena lelah 

putih menemani, dan taka da aku 

yang kali saja menggenggam ujung bajumu 

 

Memekik tangis melepas senyummu 

yang disolek bersih oleh kerabatmu 

kali saja aku, mungkin saja aku 

dengan wajah basah oleh kumbah airmu 
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NAMA YANG KUCINTA 

 

 

 

Ada sepercik api 

di hatiku 

Kala nama itu terucap dan meresap 

di hatiku 

Menjilat tulang kerangka yang saling terasa 

di hatiku 

 

Aku liris mengaduh, mengampu dan membisik 

Injinkan aku, kumohon, melupakannya 

Membaris garis kata 

Yang merangkai namanya 
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KUBISIKKAN SALAM, I 

 

 

Pernahkah kau lihat senyum awang yang menyapamu setiap 

pagi? Melambai bersama angin yang bahkan tak pernah kau lihat 

dengan benar. Ada yang mencintaimu dengan dengan benar, 

seperti rintik yang  memelukmu saat tangis menyeruak dan 

menyerak. Juga nada yang membentur kala isak hadir menyesak. 

 

Ada yang mencintaimu dengan benar. Yang mengatupkan 

jemari tangannya kala malam dalam hening jalan. Membisikkan 

salam pada angin malam yang mengadu pada malaikat diujung 

ranjang. Ada yang mencintaimu dengan benar. Yang menatapmu 

dari belakang dan memimpikan sebuah kisah panjang. Hujanpun 

tahu bahwa aku yang tak kau kenal mencintaimu dengan benar. 
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TEPIAN KOLAM 

 

Kuncup itu berbisik pada riak air yang memeluknya 

siapa gerangan yang berdiri di tepian kolam 

entah, ia selalu berada disana tanpa mengucap kata 

memandang riak dan berlalu pergi menjelang sore hari 

 

Andai katanya, bisa mekar dan mengungkap diri 

menggerai kelopaknya dan memandang tanpa takut tersakiti 

namun lelaki itu sudah pergi 

saat ia merekah pada malam hari 

dan melayu karna terik mentari 
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SI PENGANTAR SURAT 

 

 

Pagi itu aku melihatmu lagi 

dengan amplop putih yang kugigit tanpa senyum 

bukan untukmu 

 

Sore itu aku melihatmu lagi 

dengan senyum yang merona tanpa dendam 

bukan untukku 

 

Malam ini aku menatapmu lagi 

dengan hangat saat tanganmu mengusap helai diriku 

dan senyum malu saat bait itu tersampaikan padamu 

lalu kau bisik kata cinta dengan penamu 

kau berikan padaku, suratmu 

 

Bukan cintamu 
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SALAM HANGAT, HAI! 

 

 

Ada  

yang hanya 

 mampu, sekadar,  

kubisikkan melalui  

sela pasir di jemari.  

Yang kubisikkan melalui  

sela pasir di jemari.  

Yang kugenggam tak bisa,  

dan kulepas juga pergi.  

Pada akhirnya,  

dewa yang menulis  

surat takdir di sela  

jejak kaki hanya  

mampu meringis.  

Tersadar arti 

 dari apa yang 

 tergurat penuh 

 iris. 

Tuhan-pun sedih bila kau pergi.
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MANIS: RASA ITU 

 

 

 

Melekat rasa itu, pada bagian diriku 

yang mengibas rasa lain 

mendominasi 

terkadang aku rindu 

setiap waktu, menghapus terkadang 

yang kadang kali ada 

ah, manis 

kamu, dan secangkir teh yang kau seduhkan malam itu 
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RAJA: RIAU 

 

 

Itu bukan pion, bukan juga putih 

tak ada gelap, juga tak ada permaisuri 

ah, ada 

kali saya sang istri 

yang mengipas kala bersanding dengan senyum 

senyum sesumbar yang diumbar 

 

Negeri ini demokrasi 

tapi ada raja dan pionnya 

permaisuri juga ada 

yang menonton asap berkepul di sana 

 

Pak presiden, jika tak bisa matikan api 

Tolong buangkan pematiknya 
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GITAR SUDUT RUANG 

 

 

 

Ada alunan gitar, malam itu 

mungkin dalam mimpi, atau sekadar ilusi yang tak kunjung pergi 

petikan itu mengingatkanku,  

pada sebuah gitar yang duduk di sofa usang warna merah jambu 

 

Yang tergeletak karena penyair telah pergi 

tanpa iri hati, hanya sekadar sakit hati 

karena lagu tak kunjung berhenti 

lagu patah hati 
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JULI, BULAN INI 

(untuk kawan yang setulus angin musim gugur, J) 

 

 

Ada yang manis dalam senyummu 

hei, gadis bulan juli 

yang merindu hujan bulan depan 

kau pernah menangis, kala itu 

 

Tentang sebuah lagu 

yang kunyanyi dalam hening bising 

perbedaan dalam kenang 

juga senyum mengenang 

 

Romeo telah menunggang kuda 

dengan gadis beriris tipis di baliknya 

dan juliet membuang muka 

bersama dengan tangan yang tergenggam 

hangat kasih lelaki lain, kala itu 

 

Yang pernah terjodoh namun  

terpisah oleh lelaki dalam beda waktu 
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RINDUMU ITU, HAPUSKAN 

(untuk sayangku yang senantiasa tidur di sampingku) 

 

 

 

ada yang kau sembunyikan, kawan 

mungkin hati yang ada kasih 

atau rindu yang kau simpan hingga kini 

ada yang kau tipu, kawan 

kali saja hati, yang kau tipu untuk menyakiti 

kau sendiri, dia, dan mereka dengan nama sakral di hatimu 

 

kupikir egois, sedikit tak apa 

katakan padanya, bagaimana 

apa, dan mengapa hatimu resah 

katakan padanya, ada rasa 

yang mungkin berusaha kau lupa 

namun amnesia tak kunjung menyapa 

 

lepas topeng sakitmu sayang 

lihatkan padanya, seberapa sakitnya 
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SAPA AWAN RAYAP 

 

 

Satu nyawa hilang lagi 

satu malaikat turun kebumi berdecak diantara awan yang menyapa 

begitu hebat manusia itu 

lihat bagaimana mereka 

membuat rumah menjadi neraka 

 

Ada yang hilang, dalam kepulan awan 

yang memerahkan mata dan menghantam dada 

yang memaksa janin memekik dalam perut ibunya 

kali saja, ia tak mau, kali saja ia tak sudi 

lahir dalam dunia penuh kepul keserakahan 

hanya beberapa, yakin kaki Tuhan yang menatap 

setan jelmaan yang membuang punting di hutan 

juga pembantai perdu yang haus keserakahan 

siapa saja, tolong hentikan. 

 



32 

 

 

TEMAN KECIL 

 

 

 

Ada yang gila, di sampingku 

lelaki yang mungkin lebih tinggi aku 

yang kali saja bermain dengan otak gesreknya 

meracuni awan sesak di bawah kaki Riau 

 

dan dam duriram 

sararam duriram dam dam sa 

 

Dia berkecoh lagi 

tentang nyawa yang terbang murahnya 

memanggil Roil sejenak memeluk raga 

sudah kuduga, sudah biasa 

 

Hilangnya nyawa, yang terselimut awan nista Donesia 

mohon kami, kami mohon anak adam dunia 

yang mungkin duduk di kursi kekuasaan 

leha leha jangan lakukan 
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SUDUT KAMAR 

 

semalam dia datang 

si gadis dengan rambut hitam panjang 

berdiri di dekat pintu, menunduk 

entah malu atau sendu 

 

aku tak harap 

kunjungannya, tentu 

aku tak ingin 

kunjungannya tentu 
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KAU YANG MEMANDANGKU 

 

 

Katakan padaku kawan 

alasan kau datang dan bersua 

kisahkan padaku kawan 

alasan kau menunduk dengan baju putihmu 

 

Mungkin, pikirku tak tenang dirimu 

atau sesuatu menimpamu, di masa lalu 

tak adakah yang merindukanmu kawan? 

atau kau sendiri tak rindukan nirwana? 

Yang sebagian kata orang indah 
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KISAH, YA 

 

 

 

Beberapa orang, yang kuingat 

mendebatkan tentang kisah 

yang terukir dalam kitab Mahadewa 

cinta, ya 

 

Obsesi dalam mata Rahwana 

atau kasih syarat dalam hati Rama 

dan suci hati sang Shinta 

cinta, ya 

 

Tak ada yang bisa menebak 

definisi dari kata yang orang buat 

cinta, ya 
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DALAM RINTIKNYA, TERSAMPAIKAN 

 

 

 

Hujan itu, 

mengais noda-noda dalam memori jiwa 

memanggil cinta dia 

yang terpendam dalam kisah tak nyata 

 

Lihat kejendela 

disetiap rintik yang mengetuk kaca 

meresap rinduku yang tertuju untukmu 

namun bisikku, tak pernah bisa terdengar olehmu 

  

Mungkin, kalah bersaing oleh desau hujan 

petang itu 

hujan itu… 

hujan itu… 

yang menyampai rinduku tanpa kau tahu 
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BUALAN, KASIH YANG KUTUNGGU 

 

 

 

Pernah kau mengucap janji padaku 

bahwa kelak akan ada gadis kecil 

yang memanggilku ibu 

lalu menggandeng sayang tanganmu 

 

Menunjuk ceria pada sebuah boneka 

membuatku sedikit berdebat denganmu 

atas anak manis yang memandang lugu 

dan aku yang reringat boneka minggu lalu 
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RABU PAGI 

 

 

Bunga ditepian jalan itu menunduk dalam. Dilihatnya sepatu setapak 

yang dikenalnya sangat. Sepatu yang sama, dan warna yang dilihatnya 

mungkin sama. Sepatu yang berjalan menjauh darinya, dengan sepasang 

sepatu lain yang tak dikenalnya kali ini. Tidak, ia kenal. Meski samar. 

Sepatu yang menginjaknya rabu pagi sebelum petang. Putih atau  merah 

muda samar. Entah warna yang mana. 
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SEPERJUANGAN 

 

 

 

 Mendung sore ini, yang bergelanyut pada ranting awan yang 

kelam, sore ini. Kami di pelataran, gedung tak terlalu megah benar. Duduk 

melingkar dengan senyum dan kecemasan. Si Adel mengeong, memelas 

kali saja. Namun terabaikan oleh segelintir manusia tak peka hatinya. 

Mengabai bersama angin yang berbisik melalui celah kelam rambut 

panjang. 

 Ada yang hilang, kali saja senyumku, kali saja belum peka hatiku. 
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WANITA DAN PERTAMA 

 

 

 

Nenekku berkisah, suatu hari 

padaku yang menatap butiran rintik pada sudut daun 

tentang seorang wanita yang tak boleh jatuh cinta 

karena takut berlari dirinya, pada sosok dalam sanubari jiwa 

 

Ada alasan karena tak sekadar bualan 

masih ucap nenekku yang tak tersenyum malu-malu 

“Wanita itu ada tali dikakinya, juga borgol di tangannya.” 

Nenekku mengangkat wajahnya, membisik pada awan yang memutih lagi 

mengingatkanku pada sirah bapak yang perlahan memutih 

nenek masih nampak mengenang 

 

Kali saja, wajah kakek yang tak abadi 

atau salah satu dari cinta yang mengena hati 

“Wanita itu tak boleh jatuh cinta, pertama kali” 
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KUBISIKKAN SALAM, II 

 

 

 

Kari ini, ada salam yang ingin kutitipkan 

mungkin pada senja yang kelewat bahagia 

atau mawar yang melayu dalam heningnya 

melepas satu kelopaknya tanpa kecap sayang 

 

Kari ini, ada pesan yang ingin kusampaikan 

kali saja pada mendung yang bergelayut dalam kenang 

juga kelam yang basah dalam ingatan 

padamu yang tak luput menyobek hati paling dalam 

 

Lagi, hari ini, atau esoknya lagi 

ada rindu yang ingin kubisikkan 

mungkin pada rintik yang tak kecil lagi 

atau aroma tanah yang penuh kasih 

juga pelangi yang tak muncul hari ini 

 

Lagi-lagi, hari ini, atau esoknya lagi,  

atau mungkin, esok dan esoknya lagi 

ada yang kubisik melalui angin setengah kering 

pada senja yang perlahan membutakan mata 

tentang salam dan serpihan hati yang perlahan pergi 
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KAWAN KUNCI  

 

 

 

Kulihat trotoar di bawah kakimu 

juga gemerincing yang kali saja suaraku 

yang kau dengar namun tak yakin untuk sekadar menoleh dirimu 

dalam pandangku, dalam hangat tanganmu yang memelukku 

yang masih kuingat dalam semu 

 

Sebelum kau lepas aku pagi ini 

bergelincing pada saku yang kau simpan dalam hati 

masih bisa kudengar melodimu 

juga cerita dengan suara menyejuk hati 

tentang gadis manis dengan rok merah pagi ini 
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MENYALAM SALAM 

 

 

 

Jarum bergemeletuk tanda marah 

akupun tak yakin apa yang ia seru 

bahkan waktupun tak menyendu 

takdirpun tak berpihak padaku 

 

Tau belum atau kutunggu 

jangan dulu 

kumohon jangan dulu 

biarkan kubisik salam sayang 

terlebih dulu, pada Nda yang menunggu 

dengan rindu kepulangan adinda 
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TENTANG HARI, DAN HATI 

 

 

 

hai, hati, 

yang kuseduh hari ini dengan kata jangan luka lagi 

tak apa, tak apa, 

jangan dongengkan namanya lagi 

jangan desaukan rindumu lagi 

 

hai, hati, 

yang kutiup hari ini dengan kata jangan kenang lagi 

sudah cukup sepatu menanti sendiri 

depan pelataran tanpa kasih juga tanpa sepasang hati 

 

hai, hati, 

yang kurapal hari ini dengan nama yang tak kunjung pergi 

kali saja masih mengikat sepatu atau malah menggosok gigi 

jangan ucapkan lagi, jangan lagi 
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DIBALIK OMBAK 

 

Buih menyapaku, dengan lembut dan putih tulus 

bagaimana kabarku hari ini? 

masih sama, merindui rindu yang mengacuh 

mengais napas putus-putus  

 

ada alasan mengapa kerang menguap pagi ini 

dan rumput laut bergoyang dengan dendang karang 

si gadis datang lagi, 

dengan cerita cinta yang tak pernah ada akhir 

mulaipun tidak 

 

aku merasa lembut kakinya memelukku 

juga tangan yang mengcengkramku beberapa kali 

sesekali kupeluk balik agar tak terbawa Nawang ia 

lalu kubisikkan jangan terlalu dalam 

entah diartikan apa, atau mengartikan apa 

 

jangan terlalu dalam, 

 

 

    (Sendiki, 28-11-2015) 
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BAYANG DALAM KASIH 

 

 

Kursi di sudut ruang itu 

mengeluh tentang kesendirian 

juga dingin yang ia rasa sendiri 

masih pekat dalam ingatnya 

gadis lugu dengan lesung pipi sebelah kiri 

 

juga cinta pertama yang mencuri hati 

senja menyapa sore ini 

juga malam yang kembali mengeluh tentang dingin 

dan angin yang mendorong awan pergi 

 

masih basah dalam ingatannya 

gadis lugu dengan lesung pipit sebelah kiri 

dan cinta pertama pada bayang yang sama 

 



48 

 

 

DIAM  

 

Si kuning yang tak ternamai 

atau mungkin aku yang tak mengerti 

senyumnya, yang tersirat dalam 

anginpun tau, bahwa sapa adalah teman ceria 

menerbangkan daun yang kering benar 

 

Burungpun paham, bahwa diam tak memberi harapan 

dan cicit hampir sama dengan desau 

yang terbisik pada angin tak bisa diam 

namun dirindukan dulu kenang 

aroma yang membawamu pergi 

masih sama dalam ingat yang basah dalam harap 
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SALAM SAYANG 

 

 

 

Tak mendung hari ini 

tak terik juga kurasa 

kali saja mentari hanya malu 

atau awan rindu peluk hangat dalam bayang 

ada yang tak bisa dikenang 

 

sekilas harap bukan 

mungkin senyum perjaka yang dilihat kali pertama 

atau sapa dan salam yang hadir lugas tanpa bisik kesepian 

 

Hei, gadis pecinta mendung yang tak kunjung datang 

Masihkah kau lupa bahwa bisik tak menyapai salam 

Kecuali angin datang dan menebar salam sayang 
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KICAU SI BURUNG 

 

Aku ingin bertanya, pada tiga burung yang mengitari piring sisa 

makan gadis perawan. Berjejer dalam tawa ceria atau mungkin keluh kesah 

pada dunia. Coklat warnanya, dengan bercak bagai noda yang tak hilang 

dimakan usia. Kecuali dia mati dan rayap memakannya. Tinggal tulang, 

yang bahkan bisa lapuk dalam tangis langit dan getar bumi pertiwi.  
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SEUNTAI KATA UNTUK BAPAK 

(untuk Bapak yang katanya tampan) 

 

 

Kau marah padaku, waktu itu 

dan pembangkang tak tahu malu ini balas marah padamu 

masih ingat dalam hitungan detik yang berhijrah 

kali berapa aku mengumpat dalam hati 

juga sakit sesaat setelah burung berhenti bernyanyi 

dan sungai berayun pada pendal yang rata sama 

 

Pohon depan rumah, yang gugur daun  

dan beberapa ranting itu menatapku diam 

mungkin pandangan menyalahkan  

atau tuduh yang jelas ia tahu 

kubisikkan dalam ukir pohon nama bapak 

dan kata maaf yang tak sanggup kuucap  

 

Mungkin gengsi atau sekadar tak ingin kembali teringat 

Kala aku teriak dan bapak menatapku sedih dari lubuk hati 

Pak, tanyakan pada pohon yang ada namamu 

Seberapa dalam kasih yang kusemat untukmu 
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PULANG 

(untuk Ibuk yang kurindu hari ini,  

esok, lusa, dan lusanya lagi) 

 

Sudah sesasi, mungkin lebih 

Tak memandang wajah Nda yang selalu nampak lelah 

Aku rindu, sungguh 

Pada aroma melati yang kau bawa dalam gulung mukena 

Setelah langkahmu perlahan menghilang sehabis senja 

Masih rindu kepal tanganku 

Yang menyalam lembut sedikit kapal hias 

 

Nda,apakah itu karenaku? 

Alasan tak lembut tanganmu 

Juga keriput lelah di wajahmu 

 

Selalu hangat hatiku, Nda 

Kala teringat tutur lembut cenuh cemas bernada sayang 

Nda, mengertilah kau bahwa aku merinduimu 
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RANTING DALAM KENANG 

 

 Ranting-ranting itu bergemeletuk. Saling menanyakan kabar pada 

seutas tali layang-layang, juga diagonal yang sobek tengahnya. Apa yang 

kau lihat saat terbang? Langit, jawabnya dengan sumringah. Mengalahkan 

rasa sakit yang menjerat tubuhnya kala tercabik dan ditinggalkan. Tak lagi 

dikejar. Ranting pun terdiam, mendongak pada langit yang tak tergapai 

awan. Bertanya pada daun, diujung sana. Yang tak terjawab karena telah 

jatuh ia, melayang kesana kemari dalam pelukan angin musim panas. 

 Dan rantingpun hanya bisa menatap. Tawa yang mereka dambakan 

oleh sebuah perpisahan. 
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LARA 

Lara namanya. Yang hanya sebuah panggilan dengan toleh dan tatapan 

kesakitan. Pasir dalam buih lautpun tau bahwa gadis dengan lesung pipit 

kiri itu nampak sendu matanya. Menenggelamkan mata kaki, dan rok 

ujungnya yang basah tanpa keinginan mengangkatnya. Ia bersenandung, 

sebelum senja, membiarkan pasir putih melekat pada tubuhnya dan 

bersenandung pada ombak yang meliuk raganya. 

Lara namanya. Menatap gurat langit dan bersenandung tentang seorang 

lelaki yang memeluk ombak di tubuhnya. Sudah ia sampaikan salam, dalam 

hati, dalam doa, pada pasir yang tergores ombak, dan ombak yang selalu 

datang menyapa. Pergi, lalu kembali. Mungkin menyampaikan pesan. Atau 

tidak karena tak kembali ia. Lelaki itu. 
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BERSAMA SENJA 

  

Aku ingin menjadi pesawat kertas yang memenuhi langit kala senja 

datang keunguan. Perlahan terbang bersama angin dalam pelukan 

sayang. Hingga kusanggup menatapmu yang mungkin juga tengah 

mendongak menatapku. Andai kata, aku bisa jatuh tepat padamu. 

Mendekat di sela sepatumu dan kau pungut dalam sela jemarimu.  
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