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Gelap bukannya menyerah 

Gelap bukan lemah 

 

Gelap bikin bertanya 

Kenapa 

Mau nya apa 

 

Ini bukan puisi sedih 

Hanya kumpulan 

Pemikiran pukul satu malam 
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Nyata Tak Juga 

 

Menyelusup ingatanku 

Membuka pintu-pintunya 

Usang penuh karat 

Namun tak begitu isinya  

Ia apa adanya, segar, dan hidup 

 

Bayangan samar memori 

Memperjelas dirinya 

Mempersilakan tuan lama 

Yang tengah membara 

 

Bagaimana bisa 

Masa-masa lama itu 

Terasa begitu nyata 

Intens dengan setiap detailnya 

 



Suasana sepi siang 

Bau di kamar paman 

langit sore, harum kue tetangga 

Riuh anak gang berlari dan main sepeda 

Bedak yang ditabur para Ibu di ketiak mungil mereka 

Masa kecil ku kemana 

Ada tapi tak juga 

Semuanya terlalu nyata 

Menakutkan kuasa keping ingatan 

 

Aku kembali ke realita 

Yang katanya nyata eh tapi tidak juga 

Menatap cangkir hangat kugenggam 

seruput habis 

Kopi tadi tak lagi nyata sudah 

 

A. I. 

  



  



  



Alesan 

 

Susah yang begini membikin muncul tanya; 

kenapa? 

buat apa? 

 

Setiap matahari, ada semua 

semua-mua-mua yang dibutuhkan; 

udara, darah merah. 

darah putih penting juga 

dan ada. 

 

Setiap langit putih hadir semua 

semua-mua-mua yang memperbolehkan; 

pikiran. 

 

Setiap ganti hari sedia semua 

semua-mua-mua yang mengijinkan; 

bukaan kelopak mata, detakan otot di dada 

matiin AC, dingin katanya 

menolak diselimuti dia. 

Nyalakan heater, dingin katanya 

menolak beku sebelum berangkat ke rumah Bapa 



Gerutu, gerutu, bangsat katanya 

sekolah begini  apa artinya kalau harus bangun pagi juga 

 

Ya Tuhan, Kau yang tahu 

susah yang begini, 

kenapa? buat apa? 

 

Susahku bukan materi 

susahku bukan begitu. 

Susahku bukan tidur dalam mendidih air 

bukan mandi pagi dalam batu es 

susahku bukan rekatnya kelopak pada kantong 

bukan gumpalan beku darah yang dulu ada guna, 

Susahku bukan otak yang pengangguran 

bukan beling tajam di telapak yang telanjang. 

 

Susahku; 

aku tidak cukup buat dia jadi pejuang. 

 

Susahku; 

aku tidak cukup buat diperjuangkan. 

 

Ya Tuhan, Kau yang tahu. 

Susah yang begini; 



kenapa? untuk apa? 

tidak mungkin menderita begini tak ada tujuannya 

apa? buat apa? 

 

Kalau air meluap dari panci 

pilihan pagi hanya es atau tai 

atau saat kelopak dan kantong nempel selama-lamanya 

dan darah cukup kental tal tal 

kalau-kalau otak dipaksa; 

pengangguran karena tak bisa, tak bisa, tak bisa 

saat telapak telanjang di tengah beling menyesali 

ketelanjangannya 

aku; 

 

terbiasa. 

 

N.S 

  



  



Yang Masih Ada 

 

Di tengah obrolan sembrono ala kita 

Aku menatapmu lekat 

mata, hidung, telinga, semuanya 

abadikan yang ada 

kumpulkan yang tersisa 

 

Karena semua akan hilang 

Kamu akan busuk 

Tidak dalam ingatan 

 

Mengapa begitu mudah 

yang puluhan tahun ada sekejap binasa 

Wujud berganti 

Robek sebelum hati sembuhkan diri 

 

Maafkan gelapku 

Tapi sedetik membekukan bincang hangat ini 

Menyadarkanku 



Aku berbicara pada yang akan tiada 

 

Menatapmu lagi 

Meminta porsi keindahanmu 

Yang entah kemana kan perginya 

 

Merekam abu-abu yang ada 

Sebelum hitam menyapa 

 

A. I. 

  



 

  



 



Urat Malu 

 

Buat apa juga hidup dengan malu 

Mata dan sejoli memang seharusnya 

Dekat anu 

Karena dari belakang mereka bakal jujur 

Dan menyangkut anu, semua jadi! 

Taruh lah mukamu di sana, sayang 

Lalu hiduplah semaumu 

Buat apa juga hidup malu-malu 

Tai yang keluar dari mulutmu, tai yang jujur dan sederhana! 

Dalam hidup itu saja yang diminta 

 

N.S 

  



Sebelum Pergi 

 

Habiskan usia 

Bertanya maunya apa 

Tiap hari menghantui 

 

Hidup menertawai 

Dasar manusia 

Hidup tak sebercanda itu memang 

Tapi tak juga seserius itu 

Kau istimewa memang 

Tapi tak juga seistimewa itu 

 

Ada banyak yang di luar kendali 

Lakukan saja  

Nanti juga pergi lagi 

 

A.I  



 

 

 



A. I. 



Menatap cermin 

Mengingat pernah seperti apa 

Daging yang mengendur 

Bercak coklat di muka 

Kulit turun oleh paksa gravitasi usia 

 

Mereka ucapkan selamat ulangtahun 

Rayakan hari bahagia 

Anak muda bertanya-tanya 

Soal hari tua                   

apa rasanya 

 

‘ku tersenyum dari kejauhan 

Mengapa tak tanyakan saja pada yang ada 

Kami tak lahir langsung manula 

Kami pernah di sana 

Bertanya-tanya 

A. I.  



 


