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Bintang 

Mataku lelah, tapi tak mau terpejam.
Bersikeras memandang bintang yang ingin padam.

Aku dan bintang saling pandang.
Bertukar tanda, luka, sehembus hasrat yang hampir hilang.

Jam-jam dingin.
Dinding menjalarkan angin.

Di jantung bintang aku tenggelam.
Mabuk mencucuki bibir memar malam.

Di jantungku bintang membayangkan hangus.  
Gemetar, ingin padamkan cahaya firdaus. 

4 pagi: matahari segera datang.
Dan sejoli burung malam akan pulang, menghilang.

Mataku basah, Bintang, basah.
Sehening daun-daun mapel menjelang rebah.

	 	 2008
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Madiun

Dari loteng losmen mesum, menjelang magrib
Ia turun ke alun-alun yang mulai raib.

Matahari telah lumpuh. Misai kuningnya yang garang
Tergelimpang di rumputan. Gering dan kerontang. 

Cahaya ranum cinema paha dan payudara
Terengah-engah menggerogoti tirai karbon dioksida. 

Di menara masjid raya, sangkakala menggelegar. 
Sekujur kota pun gemetar. Sepucat pasien pada brankar.

Sekawanan burung gereja berhambur hilang.
Jam merunduk digayuti bayang-bayang.

Ia memejamkan mata dan mendengar erang bengawan. 
Angin menebas rumpun gelagah yang menggigil di bantaran.
  
Di dasar doa, ia ingin malam nanti Tuhan turun ke rel mati 
Mencicipi seteguk bir dan birahi di mulutnya yang terkunci. 

	 	 2006

Akar Ginseng Pulau Jeju

Sarang Teoul

Di seberang pondok hutan terbentang sungai. Lusuh dan temaram.
Pejalan-tidur sepanjang musim yang terhuyung menyimpan malam.

Terjangkar sayu di bibir sungai, geladak memar.
Udara kecut berselimut aroma solar.

Tungku unggun yang melingkar. Altar jelaga pemanggangan.
Puing-puing api neraka yang dipadamkan.

Sepanjang malam sungai mendengar desah nafas hantu hutan. 
Lenguh rerimbunan bambu dari bekas lahan-lahan pembantaian.  

Dan terbayang raut pucat di balik lentera merah menyala.  
Jejak darah yang memanjang ke haribaan Gunung Halla.  

Sungai tahu, bahkan yang mati tak ingin tidur tidurnya batu.
Tak ada yang terpejam pejamnya pulau terendam abu.

Ke Gyorae, gerimis rabun yang terbungkam telah kembali.
Mengendus humus musim gugur dengan perih tak terperi.

	 	 2006
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Yobae

“Menjelang April, daun-daun pohon ara mulai bersemi.
Tapi kawah-kawah darah di hati kami membuncah lagi.”  

Gemetar pelupukmu meneteskan batu-batu.
Seteguk soju perlahan-lahan mengetuk pintu.

“Bukan aku, tapi mereka yang mabuk. 
Siapa membabat bunga perdu dengan bayonet terkutuk?”

Kemudian kaububuhkan bulan sekarat, 
Semburat burung pada panorama pucat.

“Di terik kanvas aku berdarah mengasah warna.
Diamku diam tebing menjulang haus cahaya.” 

Dan kembali kauimpikan pulau tenggelam ke balik asap.
Maut merentangkan sayap, menyelinap.

Seperti jejak pada salju, jam-jam jahanam telah berlalu.
Tapi amisnya masih tercium di rambutmu yang kelabu. 

	 	 2006

Gunung Sanbang

Aku mabuk menjilati gunung karang,
Sejulang cawan dewata yang tergelimpang.

Di rahim karang Budha bersarang,
Menanti ruh yang tak menemukan pulang. 

Angin menghembuskan hening.
Hening bertengger di tangga tebing.

Di bawah sana, bahtera senja mulai berlabuh.
Cahaya layuh. Matahari membuang sauh. 

Seorang rahib mendirikan kuil pasir di tepi laut 
Dan mengubur sebilah dayung berlumur lumut.

“Semoga seteguk air matamu, Dewi Sanbangduk,
Memadamkan mimpi buruk dari gairah terkutuk.”

Kubayangkan ia terbang ke puncak Sanbang,
Ke mana burung-burung menghilang. 

	 	 2006
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Samsunghyeol

Goyah dan bergaung dalam hujan,
Bayanganmu menggenangi tiga liang kelahiran. 

Di ujung hujan, benih merekah.
Cahaya demam menyelimuti seluruh ranah.

Semilir angin ribuan tahun seakan hinggap.
Kata-kata kehilangan anak-panah dan sesayap.

Samar-samar kau mendengar degup jantung jam 
Dan terhisap ke lubang-hitam masa silam.

Kausaksikan topan kuning bergulung-gulung menyapu pulau. 
Dusun-dusun tercerabut, beterbangan dan mengigau.

Di utara, bayang-bayang semenanjung tegak bertugur. 
Barikade kawat berduri menjaga gerbang musim gugur.

“Akar kami terhunjam jauh di hulu gunung.
Tapi tanah kami goyah dan bergaung….

  2006

Kaligrafi 

i

jalan setapak hutan bambu
seekor ular menyelinap ke balik batu 

ii

dihadang gunung, angin meliuk
pohonan runduk

iii

monyet kayu menyambar awan
burung-burung berhamburan

iv

gerimis menggoreskan kilau pada dahan
butir-butir kers berguguran

v

langit merah turun ke bibir
pedang patah merajah air

	 	 2004



10          MEMENTO Arif Bagus Prasetyo          11

Insomnia
                         - IHH 231 

Jangan kaubukakan pintu 
meski nafsu dan nausea 
tak berkedip mengetukmu.

Jam jahanam. Malam mendenguskan kurban.
Malam yang menggiring hewan-hewan urban 
ke aduan.

Mesin hitam, lenguh pipa-pipa legam.
Geometri yang terpatri pada cakra matahari 
menggelepar dalam memar cahaya kamar.

Sekawanan gagak buta menabrak dinding
di seberang. Jendela pecah. Jerit alarm dan sirine. 
Hilir-mudik helikopter penjemput pasien 

seperti bayang-bayang malaikat maut
yang berkelebat. Menyambar nyawa 
di tengah desing angin Oktober.

Dengan mata terbebat perban kau tengadah: 
tak percaya Tuhan meremas remah arang 
di belanga puing beling.

Van melaju, hari-hari yang berdebu 
tersesat di labirin gorong-gorong pikiranmu 
yang berlumut.

Jalan lengang dengan gugusan kabin kayunya
seakan firman yang dibentangkan ke sabana. 
Lurus. Kudus. Berkilauan menyilaukan. 

Sepucat mayat, untuk sesaat kata-kataku menapaknya: 
terhuyung-huyung, hilang arah dan memecah
di ambang pintu yang tak henti mengutukmu.

	 	 2004
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Ithaca
                         - Cornell 

Jalan aspal yang berkeluk menembus hutan, 
jalinan tali-temali kapal yang terdampar 
pada punggung perbukitan.

Langit melarungkan abu. Di kaki langit, 
lautan daun meradang busuk, seakan 
digerogoti ganggren. 

Menara jam, mata tombak yang mendelik di udara,
menorehkan bayang-bayang tiang layar
ke hamparan rumput basah.

Gugusan pulau kelahiran sesaat menyembul 
dari ufuk. Samar dan gemetar. Sedingin kilap 
fatamorgana yang menyilapkan.

Jari-jemari gerimis kelabu menyentuh jembatan. 
Kubur kincir air tua di sebuah gua tebing. Arwah-arwah 
berterjunan ke jurang jeram, ke neraka, mencari laut. 

Namun di seberang legenda, di luar tabut kata-kata,
laut menguap. Sabitah lenyap. Tak pernah ada 
yang kembali dari Troya.

Telanjang bulat, berkilauan digarami matahari,
sang nakhoda yang kehilangan
terjangkar miring di anjung taman. 

	 	 2004

Libretto Musim Gugur
                              (chit oo nyo & bounthanong xomxayphol)

Mississippi hanya ingin bernyanyi, ingin berbagi
seperti Chit yang sering menjelma jadi Rama 

saat jauh dari pesing penjara Burma, dan menari 
dalam hingar-bising rock ‘n roll, musik traktor 

padang-padang jagung Iowa, di demam plaza 
malam Sabtu, sehabis dua-tiga gelas dry tequila 

dan Jim Beam yang berenang dalam darah Nong 
menggerutu: 

Bangsat. Tahu apa kalian semua tentang musik? 
Tentang sungai yang budiman perangainya dan 

suka mengalirkan uang biar semua orang senang 
dan tak sudi lagi berperang.

Omong kosong. Whitman sudah lama mati 
dan di pesisir Mississippi masih kaulihat sesosok saman 

mengelebat di antara tonggak-tonggak cedar merah. 
Lelaki-lelaki bersisik merah melepas lembing. Sementara 

puak Meskwaki harus membeli tanahnya sendiri 
dengan aib rumah judi. 

Come on. Mendingan kalian melancong ke Mekong. 
Tak ada demokrasi. Dan silakan sepuasnya 

mengisap candu dan perawan!
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                             (michael zeller)

Tapi siapa yang tak pergi, desah seorang lelaki kisut,
di geladak Mississippi. Matanya basah terbasuh Rhine: 

Kita boneka jerami tua. Kuda celaka 
yang kehilangan ladam dan penunggang, 

terkutuk untuk pergi, sendiri, selamanya 
mengusung beban yang tiada. 

Dewa-dewa. Mereka juga telah minggat. Tapi jejaknya 
yang bergelimang darah, memburuku sampai ke sini. 

Lihat, Wagner mendekam di etalase Coralville Mall 
- Music of The Gods. Digital Stereo. The Gold Collection. Made 
in USA. 

Gila. Aku selamanya pergi, tapi mereka 
masih terhina, terluka parah: 

‘Apa? Dari Eropa, kaubilang?’ seorang lelaki Polandia mence-
gatku
dan bersungut-sungut sengit, ‘Jadi sekarang kalian pikir 

Eropa adalah Jerman!’ 

                         (narlan matos)

Yeah. Memang kacau. Ke manapun aku pergi 
180.000.000 kanibal mengekorku. 

Menabuh tambur-tambur leluhur 
di kegelapan rimba-rimba Amazon. 

Kita semua binatang bebal, akhirnya. 
Air liur kita mencemari sungai-sungai. 

Sini, kubaptis kau jadi batu jadi akik jadi emas 
jadi kapal-kapal Portugis jadi Kristus jadi kadal. Dung-dung. 

Mabuklah. Dung-dung. Ini belahan bumi utara. Dung-dung. 
Dingin meretakkan rahang. Dung-dung. Tapi jangan 

bakar aku dengan anggur atau wiski. Dung dung. Di Java House 
ada kopi rasa puisi. Dung-dung. Konon pahitnya enak sekali. 
Dung-dung. 

Sayang tak ada orang Jawanya. Dung-dung. Ayo pesta dan ber-
cinta 
di jok mobil di bioskop di asrama dengan kondom ceri hutan 

sambil mengunyah keripik kentang memamah pizza 3 menit
berjingkrak-jingkrak memekik-mekik kesetanan di jalan-jalan 

di bangku-bangku lapangan futbol dan menggelar 
bazar amal dan karnaval dan diwisuda dan 

menguasai dunia. Dung-dung-dung….
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                         (chorus)

Pergi. Pergilah, Mississippi. Sia-sia kau bernyanyi.
Gendang telinga kami pecah, melelerkan lumpur nanah. 

Sungai-sungai malam hari di balik belukar dada kami 
bergemuruh, gemeretak, dan gua-gua bawah tanah 

menyerpih runtuh. Menyerpih runtuh.

	 	 2003

Manhattan Blues

Ditumbuhi sulur-sulur musim gugur 
Aku turun dari firdaus lantai ketujuh.

Pelancong lancung. Gentayangan sepanjang tanjung 
Menghela jam dan pohon-pohon yang berdentingan 

Sebening kristal-kristal November yang termangu
Kekal, di etalase Lexington Avenue.

Raung klakson lengking sirine tikam-menikam 
Berkilauan dihunus hujan tengah hari.

Tak terhingga manik mata, coklat-kuning 
Terserak garing sepanjang jalan. Terbengkalai 

Seperti sumur-sumur mineral yang ditinggalkan 
Usai kafilah menguras teluk. Dan kabilah terhempas takluk. 

Di ufuk gurun, di jazirah firdaus lain, aku lihat 
Matahari membanting zirah perunggunya yang berkarat.

Menara api berderak runtuh. Jelaga menjilati mangsa.
Hujan abu mencekik kanal-kanal bahasa. 

Debu kelabu angin kelabu flat-flat lengang yang kelabu
Mengembara di lorong-lorong belulangku. 

Raut pucat seorang darwis yang menghilang dari balkon
Untuk sesaat menyeringai dalam arus kelam Hudson.

	 	 2003
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Ziarah
                         - Spillville – Effigy Mounds

Enam batu ke Meskwaki. 
Enam cambuk air mancur
Menggeletar pada altar musim gugur.

Siang mengerang. 
Angin mengayunkan kapak ke prairi. 
Gerimis menangkis.

Rumah-rumah tak berpenghuni.
Koloni hantu dengan nama-nama martir 
Di sebuah simpang tugu.

Mungkin dusun telah jatuh.
Dingin meresap sedalam iman 
Terserap urat-urat legam kayu oak. 

Jam-jam patung yang dikhianati waktu. 
Paras Dua Belas Rasul tersuruk pilu
Memasuki mulut patung.

Lamat-lamat litani mereka masih terdengar.
Berdengungan seperti hama hutan merah
Yang berarak menuruni lereng-lereng perbukitan

Dan menggenangi kubah gereja ratusan tahun,
Harmonium hitam Dvorak yang teronggok pada loteng, 
Hamparan salib batu nisan imigran Slav di halaman.

Tak ada misa hari ini. 
Cahaya sembunyi.
Udara terkunci dalam peti.

Para jemaat telah berangkat ke timur laut, 
Terseok-seok mendaki setapak jalan bukit,
Kembali ke haribaan Mississippi. 

Tubir air yang terkubur bayang-bayang. 
Gundukan kubur-kubur keramat. 
Katedral roh beruang dan burung elang.

Sang Penebus yang tersesat disalibkan di altarnya. 

	 	 2003
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Mcbride

Hanya telaga yang terisak ketika terik tak henti-henti menetak nadi 
dan urat nadi berangsur hancur digerus badai yang mulai bangkit 
menggugurkan daun-daunnya dan setapak jalan ajal daun-daun pun 
tersibak. Kau berjalan menempuhnya dan langkahmu masih tegak 
seteguh batu-batu cadas yang menahan hantaman martil musim 
panas. Tapi inginmu tergelincir dari tubir agar debur dapat men-
jalarkan debar ke sekujur kelenjar air. Dan sampan-sampan takkan 
pernah menepi lagi dan yang berenang tak kembali dan tak ada 
yang menunggu di ujung jalan setapak ini selain daun-daun gugur 
dengan urat nadi hancur dan telaga yang teriak mengutuk terik 
yang pernah tegak menetakmu semusim silam.

	 	 2003

Fantasma Aquarel

Liat dan telanjang
lebih ringan dari burung 
ia turun.

Kolam gemetar. Cahaya gentar.
Seakan jam tergelincir
memasuki mulut air.

Sisa sayap dari lilin
mengirimkan harum tamarin
ke tidur hutan terbius hujan.

Hutan hujan. Di jantungnya aku belajar
membenci hidup. Berlumur lumpur mengintai mangsa. 
Menunggu. Berlumut. Sekarat di habitat yang terendam.

Sesekali langit iba dan menggugurkan
bintang-bintangnya. Sosok sintal itu turun
menabur fosfor ke perairan.

Cahaya berdebur memuntir 
ganggang-ganggang gasang dan meriang. 
Siul siluman dan kelakar ular-ularnya.

Tunggu. Sesaat lagi ia menghilang.
Arus mendenguskan pusar. Buih memerah 
dan rahangku akan rengat

merenggutnya.
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Riak menghapuskan akhir.
Jam tertidur dalam air.

	 	 2002

Jula-juli Pejalan Tidur
                         - Surabaya, suatu masa

Takkan kuputar sumbu tubuhmu
menyusuri jejak hangus kata-kata 
yang tercecer sepanjang jam dan bulevar. 

Aspal menggigil oleh influenza.
Plaza dan bank perlahan hilang. 
Hilang, tenggelam dalam balsam.

Dingin mengasah lembing-lembingnya di udara. 
Dingin berdenting. Udara merinding 
Terkepung gaung dan bayang-bayang.

Kau terbaring di sisiku. Legam dan berkilauan.   
Sungai telanjang pada ranjang keemasannya. 
Di tepi sungai, sebuah ponten nyaris meluap.

Beberapa sejoli masyuk memarkir motor di kegelapan.
Serombongan laki-laki terhuyung masuk ke tenda rombeng.
Dengus mereka masih membekaskan panas di tengkukmu.

Menyentuhmu, terpesona ahli nujum kakilima 
Gairahku membangun taman air mancur 
dengan peri pelacurnya yang sehijau hujan pagi.

Di tepi taman, panglima perang dari perunggu 
memandang dingin ke batalyon kupu-kupu 
yang bertahan di selatan. Mereka terjebak 
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di sepetak taman lain yang lebih gaib. Lebih aib. 
Tempat tugu bambu runcing, totem kejantanan itu 
tegak memancung batang lehernya sendiri. 

Kau tergetar. Getah tubuhmu mulai tercurah.
Angin purbani menggulung bayang-bayang taman. 
Gaung berkubang dalam kilang-kilang darah.

Sekujur sungai terserang kejang.
Dam dan bangkai kapal selam berebut bangkit dari delta 
Menghantui etalase yang dahulu sal-sal seram rumah sakit.

Dari lunglai belulangmu, dari ringsek rerusukku 
Fajar kembali memecahkan cangkang-cangkangnya. 
Nama-nama terjulai oleng. Simpang kehilangan lonceng. 

Jam terbuat dari air dan tak bisa dipercaya.

	 	 2002

Di Tepi Tebing

Dingin. Bibir terakhir yang menyentuhnya. Sebelum ia hilang 
dari tepi, altar memar yang menjulang, dari mana ia 
tumbang, mungkin terjun, ke laut lambang.

Telanjang ruh. Kata-kata mengangkat sauh.
Jejak air yang membuncah. Makin jauh dari tubuh 
yang akan redam. Seperti papan galiung karam. 

Yang terpuruk. Di sebuah kuburan teluk.

Memang sering ia impikan padang prairi. 
Tertidur dalam rimbun rumbai rumput. Berlari 
dengan kaki terbaut besi. Ladam-ladam. Anak panah 

dan gendewa pada punggung. Dan bernaung 
dalam gugus Centaurus. Tenda-tenda yang berkibar 
di selatan langit malam.

Selatan: sebuah transit. Ke terminal 
yang lebih tinggi. Barangkali lebih kekal.

Namun ia saksikan juga ruh-ruh runtuh. 
Babi-babi. Dubur yang hancur tertempuh 
galah pemanggangan. Tembus. Ke ruang rahang.

Seperti mereka. Ke tepi tebing ia terhantar. Berdiri gamang  
memandang laut. Maut biru yang mengigal. Gila. Seakan girang 
menabalkan tumbal-tumbalnya.

Ia tidak ingin ingat sebentar nanti taifun turun 
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mengayun harpun dalam gelombang. Dan malaikat itu 
hampir bosan menunggunya. 

Menanti saat kejatuhan. Saat singkat 
berubahnya konstelasi bintang-bintang di selatan
yang tercipta dari garam dan cahaya kata-kata.

	 	 2001

Succubus

“Sudah. 
Hentikan demam itu.
Aku tahu nafsu ingin menyalibmu
Di ujung jam.” 

Kemudian kau tersenyum. Mengusap ceruk
Pada pangkal. Dan tercium ruap rumput
Seolah teluh telah tumpah ke kuala.

Dari getar kelenjarmu sungai-sungai mabuk bangkai. 
Mengendus lembah menempuh kampung-kampung jauh 
Yang terserak, runtuh, ke mulut syahwat
Di tepi tubuh.  

Dan tepi tubuh, kau pun tahu, adalah anjung 
Yang menganjur ke laut lain. Daulah lain, di mana ruh 
Runduk terpancung, menahan oleng, dari tiang yang teriak 
‘Kucancang kau, kucincang kau’, sepanjang malam

Ketika lutut seakan lumat. Langit lamat.
Dan orang-orang melaknat najis. Menyesah musuh
Yang musti musnah. Dengan tatap terhunus hilang
Menembus nimbus.

Sorga: rumah kunci yang berkarat. Noda karat merah tua
Pada tekstur yang membusuk. Aku tahu. Namun nafsu
Takkan takluk.
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Akarnya akan melesak masuk. Telak. 
Meringkusmu dalam dengus

Dalam sengal
Dan sekarat

Yang mendekat 

“Sudah. 
Tumpaskan. 
Aku tahu nafsu telah menyalibmu
Ke tubuhku.”

	 	 2000

Trembesi

Legam dan menjulang 
Burung-burung menyusun sarang di keteguhan lengan-lengannya.

Puri agung bagi rangrang dan bengkarung
Arsitektur yang tumbuh dari bayang-bayangnya sendiri.

Hari segera akan runtuh. Sendi-sendinya yang rumpang
Kian ringkih dan terpiuh.

Digayuti biji-biji pahit karma
Ia belajar mencintai segalanya yang tak layak dicintai.

Bercakap dengan mambang sepanjang malam
Penghuni dunia bawah yang matanya terbasuh susu

Yang susunya pernah penuh menampung hujan Januari
Dan putingnya tegak teracung dijilati matahari.

Dulu pernah ia berjalan membenci bintang
Hanya melangkah membunuh jarak, melupakan mata angin

Berpikir takkan sampai di mana pun
Takkan masuk dalam surga siapa pun

Dan berseru pada mereka yang bertahan, berjatuhan
dalam Tuhan:

“Hidup kekal memancung tugu
Atau musnah memendam diri dalam tanah!”



Mereka murka dan mengutuknya untuk lenyap
Meresap ke kambium pohon hitam:

Raja bermahkota rangka layang-layang
Lingkaran tahun dan nubuat-nubuatnya.

Menara azan di kejauhan. Burung-burung berdatangan
mencucuk cahaya terakhir senja dengan kicau keemasannya. 

Para peladang bergegas pulang meramu api dan berdoa     
Seraut wajah, selarik rajah dari surah sederhana

Kutorehkan pada jasad yang mengerang dalam batang.

	 	 2000

Inferno
1999 - 1993

�0          MEMENTO
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Inferno

Menjelang ufuk mulai terbentuk, kau dan aku 
akan takluk. Pinggul tumpur. Sumsum memasuki api
dengan lenguh lembu hitam. 

Kau pun hangus aku arang. 
Dan sesudah itu abu. 

Upacara mencapai air. Berbulan-bulan 
air. Aroma lumut membangun candi 
dari puing-puing garam dan cahaya 
     tubuh mati.

Lalu teluh yang gemuruh semalaman akan kembali 
merasuk tanah. Bersekutu. Dan segera tumbuh genta
yang gemanya menidurkan bunga bungur di pepucuk

perbukitan. Sehabis desis dan peluh punah
diterjang topan yang melesak dari Aras: tahta bengis 
     merah-ungu 

Yang menumpas. Menghempaskan 
kau dan aku, sekali lagi, pada padang 

semut api. Buas. Bringas. Kudus.

     KuasaNya! 

Dia telah selamatkan nikmat ini, laknat ini, 
berkali-kali, dari takut dan kiamat.

“Demi Yang Di Atas Sana. Untuk apa?” 
	 	 	1999

Naga 

Terbang. Terkam aku dalam igaumu!

Naga: seringan taklimat perang, bergulung sepanjang petang, 
denting logam
hari-hari yang bertarung di angkasa. Kusaksikan tameng-tameng 
cakrawala
tergelimpang. Sayap-sayap. Sepasang dayung terayun kencang 

meluncurkan lesung perak yang memecah ke arahmu, gugup 
menyinggung mendung, batas langit yang tenggelam, mengerang 
bagai layar-layar hujan, terentang penuh, menampar buih yang

kadang gaduh. Kadang bimbang. Dan menghilang
atau curah memerahi matahari pelupukku yang mengambang 
sepenggalah, pada punggung lembut laut.

Matahari-matahari:
Desir cermin kata-hati.
Ludah pasir disemburkan
paruh burung-burung buta 
yang terlepas dari 
lengas. Dari cemas 
cahaya silam
dan sisik tasik
mata kakimu.

Di jantungku kau menyelam. Menyeringai dan meraung 
dalam tidur seseorang yang terbaring pada pasang. Bugil badan 
berkilauan, menggelepar mandi garam dan disambar 



��          MEMENTO Arif Bagus Prasetyo          ��

kelenjarnya dengan taring-taring lumut di mulutmu.
Hingga sesat mata kail jadi ngeri membayangkan 
gigil rahang: bagaimana gusi pecah

bibir hancur menjilati girang hidup yang mencekam. Lezat lidah 
yang menari, terbang tinggi, mencengkeram bahang nadi 
kata-hati yang terhunjam lembing lanun di jantungmu. 

	 	 1998

Caka 1920  

Bahagia menjengukmu. Duduk diam, mengamati bintang bajak 
tergelincir dari alur. Bagaimana aku tahan? Dari tanggul pelu-
pukmu, masih basah, kau menggeram menafsirkan jejak lumpur 
yang tertinggal. Ke mana ia runtuh, untuk apa, bagaimana aku 
tahan dan berharap kau meratap. Tapi tidak, “Dam-dam tahun 
telah pecah di dadaku. Air gaduh bergemuruh hingga pinggang, 
menggenangi ladang-ladang malam hari milik tuhan….”

Ladang-ladang milik tuhan. Radang-radang. Hujan hama telah 
turun menjenguknya, bahagia, dalam desah akar-akar pepo-
honan tercerabut dari tanah, berjuluran ke udara jadi lidah 
merah bara yang menggulung bentang hari. Bulan pejam 
menusukkan rerusuknya ke dadamu. Kau tersengal dan ber-
guncang mirip lonceng orang suci pada simpang jalan itu, yang 
abadi memanggilmu waktu tidur, meraih ruh yang tersentak dari 
tubuh. 

Bahagia bahwa aku masih tahan. Dan sejuntai mantel basah 
burung hitam yang bertengger di dadaku, sejak senja, tiba-tiba 
berceloteh dengan derit pintu dapur, rangka bintang bajak tadi, 
yang tersungkur menguburmu dalam hutan mantram ini.
                       
	 	 1998
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Tanda Mata dari Engtay

Ini tonil. Kenapa kau menggigil?

Ke secarik lazuardi, perca kusut yang tercabik, berbisik, kautorehkan
namamu, nasibmu, sedingin bercak pada seprei, merah 
mengering: 
                 Saya mati bunuh diri. Angin terik. Dan demam saya me-
ninggi. Barangkali baru musim. Putus-mata. Atau geram lantaran saya 
tak berseragam. Tak sekostum dengan topeng kebajikan yang mereka 
perkenankan, dengan raga ringsek terinjak yang mereka jorok-jorokkan 
ke cuping saya. Maka saya, yang hampir beku, telah selesai, tapi tidak 
untuk mereka…

Tontonan biasa. Tragikomis. Melankoli berulang kali. 

Sejak itu, berduyun-duyun (mungkin juga bertahun lagi), ringkik gasang 
menggelendot di tengkukmu. Ladam-ladam uluhati, dari Gobi, menje-
lajah badai pijar yang bergulung dan menjilat-jilat gila. Yang ekornya 
berdesingan, dan menyabet daging-hidup seperti kau yang berhimpun 
menimbuni gerai pasar, rumah toko, ranjang air berkelambu loteng 
itu, di mana kau, terkesiap, cepat-cepat memasang korset, berkeringat, 
menantikan mempelaimu, menyiapkan saat-saat terindahmu.

Saat dari arah gurun, berderap, seringan asap, arak-arakan legiun la-
nun tak berterompah, mengepung musuh, berteriak, menyumpah-
nyumpah, menggebraki palang pintu, lalu kencing di lantai marmar, 
altar dewi yang terguling, lalu tanpa membanting zirah, tanpa lambang 
pada lengan, membetotmu, dengan tajak mulut menggaruk, rengat 
rahang berkereot menyentakkan tali kekang, sendi pacu, hingga oleng, 
tersambar semburan lahar, semaput, siuman, dan mulai lagi. Berganti-
ganti.

Berulang kali. Cap yang sama mereka toreh. 
Tato lipan pada resam yang seputih kulit susu. 
Warna giok. Hijau-biru. 

Tetapi kau tak memekik. Tak mencabik. Kecuali sejak itu, serai ber-
cak pada seprei, merah mengering, dan secarik tirai kusut lazuardi, 
tergeletak, membisikkan serenade, menusukkan sesuatu.

	 	 1998
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Bintang Pulsar

Angin. Berhari-hari yang dihadangnya 
adalah angin. Ia dengar geleparnya: Delapan mata setan
yang mengguncang obor-obor daun pisang tengah malam. 
“Lecutnyakah yang kupercaya
atau sesah sebintal bintang
berekor pari, di tubir-tubir yang
tak berturap?”  

Liang tohor. Pasang-pasir memusar badai. Bukit-bukit dari tahi
dan pelangi. Dan belulang. Tiang patah perempuan. Adalah semua
yang menghadangnya. Mengingatnya. 

Di dasar tidur, tanur penyiksaan itu, ia dengar sesuatu menggelepar. 
Ia dengar seseorang menyebutnya pengkhianat. Cahaya yang kesumat   
yang menyematkan timah daulat ke gamis getas, sebelum humus 
dan ranting ratus oleh lolong anjing-tanah, yang menyayat
menoreskan berkas hangus pada langit.

Ia ingat malam itu seseorang bersenandung, arah tangsi, bergulung
dan berguling di bawah hujan beliung rajam, dan tergelimpang
dengan jerit binatang kurban, dentum nadi penghabisan 
yang tersumpal di mulutmu. 

Apakah lagi yang kaupercaya. Manusia, 
bintang kerdil berekor pari, atau lahat gusi busuk
gasang menganga, di tubir-tubir
yang tak berturap.

	 	 1998

Banaspati

Bangsat. Kau jahanam yang tersengat sungut api. Bersama zindik 
dan babi-babi kau berderak kau menari dalam darah. Menyelisik 
garis peredaran musim sel-sel mati dan menghirup uap racun 
dari barah kepundanku menggelegak. Nabi ingin menebasmu. Ia 
gaduh ia marah karena kau mengobarkan amuk hijau bercahaya 
gemerlapan di mataku seperti plankton menyerupai sebatalyon 
kunang-kunang yang berontak dari gelap yang menyungkup busut 
matahari maghrib. Padahal kau tak berfosfor. Padahal kau bukan 
lanun yang melata di air-air mencari mangsa padahal kau benci api 
yang mengebor hulu jantung dengan gurdi belalainya yang berkilau 
mengerikan sampai bocor dan tak mempan kutuk nabi. 

	 	 1998
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Prosesi Bulan Mati

Tangga batu
Pelaminan matahari dan sesaji
Dalam pusar sang dewa.
                              Di bawahnya
Upacara dimulai:
               Sembilan bulan mati                         
Melilitkan selendangnya
                                     Pada pinggul menggelombang
Menggelinjang menerjangku.
                                      Di bawahnya:
                                       Cahaya, susu-susu cahaya 
Bergelayut pada bulu-bulu mata:
                                           Rajawali yang menyambar
Dengan sepasang sayap kelamnya.
                                                      Yang mengamuk 
Mencakari sangkar syahwat.
                                            Kencangkan, sengalmu. 
Goyang, goyahkan, jeritmu:
                                            Jauh, jauh 
Dari ngarai tak tersentuh.
                                       Di pusarnya:
Jejak dan isak injak-menginjak
                       Melumat-lumat nyawa
                                      Di bawah telapakmu:
                                                               Aku hilang
Dalam sesat batu-batu yang bersusun:
  Tebing terjal yang mendaki 
Menyusunmu menyusuri sirkel api:
                                                       Tubuhmu disucikan:
Aku hilang.
	 	 1997
 

Anima Mundi

Gerah. Terperangah aku lengah
Terbayang kaki kering perempuan
Yang terayun. Yang terbanting belulangnya
Dan berderak berkelindan menyunggi sanggah matahari:
Sesaji batu paras yang bersusun di kepala
Menggilasmu memerasmu 
Jadi ampas yang bertahun
Bersitahan dalam terik
Menggerutu.
 
Bilas pelupukmu, debu. Bertahun-tahun nyawa
Bersusun-susun daki mengelupas
Gendang kulit yang tersayat. 
Kerongkongan yang tercekat.
Belikat lekat. Bahkan benak
Tinggal sengal yang menolak
Untuk lantak.

Bertindaklah.
Berontaklah.
Berotaklah.

Tidak, sergahmu, tak perlu jadi retak:
Simpan kesumatmu.
Aku ingin mereka nanti merestuiku   
      merestuimu membuang sesal. Memanggang 
sial kelahiranmu. Karena nyala siang
 mana mungkin lebih cerlang. Mana bisa
lebih jerih daripada sejengkal bayang. Segapai sampai
 dari lunglai abadi.
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Tidak?
Tapi siapa yang bisa tega 
Memerasmu menggerus batu? Terus-menerus
Direbus ngilu seperti itu. Seumur-umur menebas paras
Di bawah terik yang mencekik yang menetak
Tengkorakmu. Dan sepasang kaki kering
Terseok terbanting menyusun sanggah bagi 
Senyum dewa tambun yang mendengkur
Melingkar di lambungmu?

Tak ada, sergahmu, tersenyum, seperti bahagia.
Selain kau, aku, kita, mereka...

	 	 1997

Ngibing

Punggungmu
gelung-gelung musim hujan yang terurai.
Jurang curam malam hari menyala terang
terpanggang badai api tarianmu. 

“Teguk aku, telan. 
Hunjamkan jasad geram yang kaugenggam
sedikit sakit lagi. Seekor kuda jantan merah-padam
meraung menjilati geliatku.”
 
Di punggungmu ia meliuk. Kau menghentak
mengamuk dengan dengus menggelegak.
Ribuan ulat menggerogoti urat nadi: jalinan akar memar 
beringin tua. Di ujungnya setandan jantung pucat pasi
bergidik merasakan segugusan malaikat mengelebat 
dalam semak. Benih-benih berteriak, mendelik
tercekik oleh hasrat
bunuh diri.

Sedikit sakit lagi 
badai karam di punggungmu.
Jurang-jurang malam hari menggelombang, 
terengah, basah cahaya: 
Gerimis cendawan kuping, tahi besi
dan kupu-kupu kuning.

	 	 1997
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Requiem 1 

Kalimatku liang lahat yang melumat bunga-bunga. Amis dan retak-retak. 
Kalau nanti aku mati aromanya akan bangkit menggeliat dan berdesir 
mencabuti sulur-sulur pepohonan malam hari menguliti kubur-kubur 
makhluk mungil seperti kau yang meringkuk dalam gelap tak terbayang 
tak kuasa mengelakkan tatap mata ampunanku. 

	 	 1997

Requiem 2

Jangan. Jangan sentuh nyawa kami yang tenteram dalam hening jurang 
ini, jangan keji sekaratmu menggergaji paruh girang burung-burung yang 
bersiul di belukar waktu malam. Apabila nadi koyak dikelucak terik siang 
atau paras penuh kasih laki-laki perempuan yang melirik lewat sorot 
menyelidik, kami hanya ingin mati lalu lahir dengan caling-caling api 
mencucuki busut-busut matahati dan meluap dari liang gosong-gosong 
kiasanmu yang bergaung. Kami tahu kuasamu tapi ngeri terperangkap 
lahat laknat kata-kata.

	 	 1997
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Semenanjung  

Matahari, 
seekor singa kuning yang meraung 
mengerang mencengkeram daging kelam cakrawala 
ingatanku yang terguncang. Di ujung semenanjung 
gendang langit terkelupas, tergores kuku lembut 
jam-jam silam tatapanmu yang menggigil menorehkan 
bayang senja di mataku, menyeret bau amis sekaratmu
yang terengah bersama karang dan kerakap 
menghisap waktu! 

Diamlah, manis, jangan lagi kau mengigau. 
Aku benci terperangah menyaksikan misai-misai 
cahayamu bergelayut di angkasa, mengigal tiba-tiba dan terburai
mandi pasir. Kenanganku tergelincir, segantang awan panas 
penghabisan 
dicelupkan pada pundak-pundak legam perempuan yang tertidur 
dekat laut – 
mereka yang memanggil nama kecilku dengan takjub, mencintai 
matahari dasar jantung yang pendiam; batu dungu, terumbu 
yang tergolek luka parah 
bersitahan memandangmu menjerangku dari hari-hari lekang 
dan terendam, merajah kulit air 
sedingin sentuhanmu. 
 
	 	 1997

Leher

Tidur. Tinggalkan aku mabuk bersama akar dan tempayak, 
suara yang menembus jangat bumi dan mengerat batu lahat ri-
wayatmu yang dipahat dengan nyawa. Kureguk arak bangkai dari 
lambung sumur tua, terhuyung menyusuri lorong cacing yang 
berlendir dan bergaung bagai lonceng tengah malam memang-
gilku bersembahyang di lehermu yang menganga. Tapi urat-urat 
lumut di tanganku berkeringat merambati gagang parang, isi 
perut hewan kurban dan monumen tegak terpancung -- kerabat 
kegelapan yang terkubur awan debu pelupukmu. Dan semilir 
bau busuk menyeruak dari bibir mata air yang mencecap getah 
bunga kata-kata musim semi air mata.

Tidurlah. Percuma kau berduka. Tak ada mayat-mayat atau gurat 
pada nisan. Tinggal aku yang tersungkur melamunkan deng-
kur leher membangkitkan akar-akar dan tempayak di jakunmu 
menyelusup mimpi-mimpi mencekikmu dan membuat kau 
tersengal kau tersedak memuntahkan jerit daging tulang darah 
dia datang memotongmu dia datang malam itu mencincangmu!

	 	 1997
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Nadi

Kausebut nadi darah. Tapi ia sungai-sungai yang dikutuk untuk sesat 
dalam daging. Ia suka mengganggumu malam-malam mengajakmu 
bersetubuh lewat rintih ricik-ricik yang membersit dari mimpi dan 
memaksa kau tersedu di tepinya yang kemarau. Ia tahu kau tak tahan 
mendengarkan suara air menjerit-jerit mencari hulu menyesali akar-akar 
yang terjungkal di arusnya. 

Kausebut ia urat. Tapi sulur-sulur itu penuh batu dengan sayap kehijauan 
yang terusir dari benak pucat-pasi. Kau menggigil membacai kaligrafi 
nama-nama hilang-timbul dalam riak. Peluh dingin menerobos sisik 
pinggang terpeleset pada pinggul berhamburan menciumi kuntum 
bunga matahari yang terjerat jaring-jaring bayanganmu menggeriap 
menantikan musim tamat riwayatnya. 

Kilau demam bergemuruh dalam jantung tapi hujan tak kausebut dan 
kau takut halilintar. Tak tahu dalam gelap sungai-sungai leluasa men-
julurkan belalainya membelitmu waktu tidur.  

	 	 1997

Mahasukka

Di pinggulmu selusin sayap ingin mengerjap, kunang-kunang terbang, 
menikung, mengiang, membandang, terus, terus, cepat ringkus, remas, 
hempas keras-keras jadi jerit bianglala yang terkulai di telaga, yang ter-
berai, terkapar menggapai-gapai akar darah si Teratai yang melepuh 
dan terengah dan mengejang digerayang nyawa lekang nyawa datang 
menggelombang melumat lutut yang mencelat dan berjingkrak dan 
mengamuk meledak terpelanting berkeping-keping berpusingan pada 
palung menggelegak.

	 	 1997
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Panorama Lingga

Mercusuar

Ke laut, maut bersiut menyusun kabut, cahaya surut, percuma, tak 
kausahut namaku namakau pun luput, terlupa, terseret amuk beribu 
hiu melabrak ombak meliuk melesak menyambar-nyambar nyala 
nyawaku mengincar debur di nadi-nadi.

Pohon

Baik, kalau maut masih merengut, sambut, sambar tangannya, 
genggam, jabat yang erat sampai sempurna selamat tinggal, cium 
jauh buat hujan, rekan-rekan petang, gangsir, blumbang, dengk-
ing lazuardi, lekas, lekas, bergegaslah mengemasi daun-daun & re-
ranting, putik-kelopakmu, batang & cecabang, beresi ulat, semut, 
codot dan benalu, usir burung-burung, panggil tanah lumut linggis 
kapak sekop ganco dan jangan lupa seorang kuli, pejam, semburkan: 
Bongkar akarku semau-maumu!   
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Ubud Fountain

Sebut aku batu, jamah, tatah
palet berlumur darah, mata kuasmu yang sesat
di sorga air mata
mata air yang tersumbat.

Raut, jangan lecut kecutmu. Di sini
nyawa teriak tersiram tuak. Menggelegak
matahari semata bayang. Mengertap. Mengerjap.
Meriang.

Singkap selimut sang dewa surya, abu si mati, sesisir sihir,
geletar gatal gadis tuli yang telanjang, terentang, menentang,
menantang.

Desis jam, kelapa, kelenjar, kutang, debu, kaset, buku, joged, 
lawar, taji, pusar, sesaji, mani, swastika, beringin, bir, 
angin, angan, $, daki, sepi, sapi, gugup, gusar.

Lihat? Bunga-bunga di kupingkau tersedak. Sesak.
Kelopak lalai kemana tangkai. Paha meregang
diguncang akar: Belulang tanah
belulang daging belulang darah:
Diri: Pohon tulang yang terguling: Kaudengar
suara girang kawanan rangrang seperti
dengkur babi yang tertidur
tersungkur di tai-tai.

Gong, genta, gerit, semprit, decak, klakson, gonggong, 
mantra, kleng, kleng, please, mister, take pity on our Gods!
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Tapi jangan pernah marah. Meludahlah. Semua kita
cuma topeng masing-masing. Berjalan tidur
ngelindur:
   Sebut kami besi, timpa, tempa
   jadi mata air sorga
   air matamu yang tawar.

	 	 1997	

Konserto Numinosum

Kau. Ranting kering yang terbaring di menara candi itu cuma bisa 
terisak pilu. Semalam kausaksikan tubuhku pijar dihajar petir dan 
menggelepar menjelang tumbang. Tapi api tidak sudi meraihmu, 
hingga ajal tak sempurna menjagalku, dan kemilau danau sembab 
di jasadmu sia-sia memercikkan remah bintang yang melela me-
layatku.
                                                      Kini amuk telah serak. Badai  
lerai. Tinggal sangit bisik-bisik pada rambut yang tergerai mem-
perseram siul prenjak yang gemetar menggurisi bulu-bulunya han-
gus terbakar merontokkan namamu sebelum limbung ke rahang 
jurang.

	 	 1996	
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Amor Fati

Terkesiap menatapmu, sorot memar
selongsong mata itu mengerjap tiba-tiba: debar samar
dalam garang prahara, meradang menggeram seram, namun galau
bagai igau malam demam, selimut redam, gerabah pecah, bahasa 
karam gemuruh nadi kaum pengungsi; arung nasibmu,
senyum lembut seorang nabi, gadis mungil bermantel merah
yang terjatuh di alun-alun, tak mengaduh, bangkit berlari
menyibak nyeri menyelinap di antara derak tulang terseret
orang-orang Yahudi berangkat pergi, tengadah, beberapa
tak kembali, tak pernah kembali, tertumbuk remuk
di kamp-kamp konsentrasi.

Mantel merah, sesosok gadis mungil yang berlari, beringsut
ke balik babut, ke sayap-sayap kabut, ingin sembunyi
seperti doa, ingin lirih mengucap isyarat-isyarat pucat,
kalimat-kalimat pekat, seperti, Ma, Pa, Riri tercekik!

 Padamkan lampu-lampu, Mama, dan lihat
 betapa marak cahayaku mabuk berpesta
 menari-nari membakar lilin pelupukmu yang gemetar
 menggigil memanggil-manggil
 girang lazuardi:
 siapa, siapakah bersiul
 di gigir geram
 matahati?

Terkesiap meratapmu, tak kausahut, gerah langkah
yang diterkam dentam sepatu, lalu amis 
angin bersiut, wangi amunisi, lalu
sebentuk jidat yang rekah
terbuntel mantel merah.

 Padamkan, Papa, lepas.

Mata, caling beling yang mengerling menatapku.
Hati, matahari ngeri.

Tapi seekor laron, Riri, selalu luput membujuk maut
beringsut dari parau tatapmu.
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Tangan

Runtuh. Lengking dinding dagingmu rubuh!
 Pelepah tangan yang kaubelah, tak melenguh, kelak
 Tergeletak terjangkar mencengkeram lereng lengang
 Kenanganmu.
Ingin terjun ke pusar jantung, bila malam ia menghentak
 Berderak meluncuri ngarai darah dengan palung-palungnya
 Yang curam dan bergaung bagai kerongkong sumur-sumur
Bawah sadar.
Di sanalah, rutukmu, rajah nasib yang gaib, yang berkelok
 Di telapak yang berminyak oleh cemas asap dapur
 Akan bangkit mencecap gelap. Meraba-raba secercah celah
 Rekah pada padas, beliung karang paling keras
Di mana kau, di mana aku
 Terus tergerus. Terengah  lelah
 Leher karam jemarimu terbelalak
 Menggelepar. Kepal majal masa silam
Ikon lebam yang letih
Menghela diri yang hilang genggam.

Mimpi buruk urat-urat mengigal. Gatal. Ganas
meninju-ninju busut waktu. Dan kau?
Selusin alu matahari. Tetesnya
tetas pada lapuk pelupukmu menetak lantak tengkorak  kau yang 
teriak sia-sia seperti rasi bintang-bintang
terbuang. Liang hitam raksasa
sarang seram cahaya kejam yang menghisap dada ranum
perempuan. Dadar harum yang
 meremas gerimis panas
 memeras bungkah padas 
sekencang lengan lelakimu. Segenggam garam di dasar tanur,
replika nyawa, membekas paras tak terbayang.
	 	 1996

Konserto Postcoitum

“Aneh. Aku masih sempat ngimpi, tadi. Tamasya
bersama iblis yang parasnya sebengis kau. Melanglang
menyaksikan barisan pucat pepohonan tertidur, mayat-mayat
sulur-sulur api dari taman-taman seram dasar jurang
salin bau dan perangai. Lebih tawar
lebih nanar lagi. Hingga kami terisak. Koyak
dalam gemas bibir-bibir menggelegak
yang tak pernah jenak bercumbu.”

Tanpa napas. Baru saja kusaksikan seringai badai
menggasak terik pantai-pantaimu. Sekarat sayap-sayap
lekuk tubuh belalangmu yang telanjang
menggelinjang terbakar.

“Memang aneh. Tapi tulang-belulangku 
mau remuk oleh rindu menggapaimu. Mengelak rutuk
atau kutuk. Hanya nyanyi:
Cinta, cinta, tetes kelam sumsum kita
jam-jam gamang yang melenggang
o, mengapa mengancam membunuhku…

Tadi:
Kelebat kelepak gagak.
Desing logam tikam-menikam di padang perang.
Gelegar samar karung-daging yang terburai:
Teater nyawa. Semburat lemak
cuma bertahan dalam tontonan:
Tarian anyir di punggung parang.
Lalu kawah-kawah darah:
Kemana lagi kususuri
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jalan panjang
erangmu?

“Tapi rohku rindu menggapai
yang selain apa-apa, tadi.”
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Dari  Dunia Sayup

 Kucup dadaku terakhir kali!

Sengatmu. Sengat hasrat
tak berjejak di jendela. 
Kamar nanar. Geliat sendat napas kita pun  
rabun seketika.
Tinggal dingin yang bersayap. Beranjak
merangkaki tebing-tebing remuk
rusukmu     rusukku     gemertak
merambat lewat gempa bawah laut.

 Kucup dadaku, sengatmu, namun
 tahan! Tersedu
 tersambar lentera memar dini hari
 di puncaknya aku ingin bersembunyi. 
 Sejenak lelap. Tiarap
 menggulung diri ke liang sarang kawanan rangrang
 seperti pucuk daun-daun pisang yang menguning
 kering oleh waktu dan ulat-ulatnya.

 Tahan. 
Dan biarkan aku rengkuh dukalara duniamu
        Sungut-sungut kabut     Aroma sperma 
        Paruh biru kawah-kawah tepi air
 dengan jerit yang terjerat.
Sepasang batang lenganku terkayuh jauh
ke celah lembah. Mengembara bagai tembok
keraton agung ratusan tahun. Dan terbantai seperti nasib
seorang nabi yang disalibkan di altar pasar:
Akulah korban
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sekaligus pahlawan
tanpa tambur pertempuran.

Melayari nanar kamar duniamu, atman
samudera salak serak anjing dusun yang mengepung
kurasakan hening bijak bijih pelor
bersemayam dalam benak:
Tak menolak     Tak mengutuk     Menanti
saat meledak.
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Linang

hup!
satu sukukata lagi mungkin cukup membujuk hujan yang menyer-
gap diam-diam dari mulut selat itu waktu laut meliuk jalang mengi-
baskan rok dalamnya yang terawang kepadamu hingga dawai-dawai 
badai yang menegang dalam darah yang mengerang dalam engah 
ingin nyanyi lebih nyaring mau cumbu makin ngilu dengan gasang 
pikiranmu yang berpendar samar-samar menyisiri misai kabut biar 
bisa terus ngepak terus ngombak bagai sayap-sayap kuyup di gela-
dak memar sana sementara bibir langit pun tergelak memandan-
gnya menggelegak menyemburkan manik-manik matahari yang 
meleleh seketika sesampainya di ubunmu.

satu sukukata lagi, hup!  
dan sekunar pelupukmu akan karam, Tuan
tak kuasa melayari linang bandang cuacaku.
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Plaza Taman Kota dan Visiun-visiun Senja

Di hari baik
di plaza taman kota:
Kembali kautemui degup sayup lampu-lampu
dan gemuruh mulut senja beradu
bercumbu dengan garang di angkasa.

Lengan memar mereka
terbentang menuang anggur dari puncak 
gedung-gedung kelabu. Namun lelah
kaubayangkan 
semua:

pilar-pilar goyah
tengadah
mencari gaung
hantu-hantu berkabung

semesta gerak
seolah retak
ribuan burung
bersayap lempung

(tenang, tenanglah hatiku yang hingar
ingin meluncur ke mulut jeram)

Marak balon & kemeja    Serpih sajak & bencana
mengepakkan harum bedak masa-masa kanak kita
ke udara. Betapa dekat sorga itu, katamu. Betapa
cepat:
         Kelak-kelok cahaya karam

       timbul tenggelam menyibak gelak
                   mengelus ngilu
              batu-batu.
Belati nadi
atau pelangi?

Tapi bukan, katamu, bukan. Lihat
Bercak molek kembang api
merajah-rajah lazuli.
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Api Sita

  Lebur jasadku ke dalam nyala!

Sita memekik. Sebelum ambruk
ke sebalik semak asap yang menjulang. Hawa panas
dan gemertak busa lemak terbakar menembakkan meriam
kunang-kunang ke angkasa. Topan api memerahi lazuardi…

 Bibir getir. Sejuta bola mata nanap menatap
 mencabikku meraung-raung menjeritkan kutukNya.
 Berdosakah aku?
 Lengan kekar kelabu. Hasrat bejat.
 Kerdip nasib yang kubenci. Dan musim bunga
 cuma pintar mengajarku bercinta.

 Tiada lagi ngeri. Perang suci yang percuma.
 Juga revolusi. Tapi mengapa masih kudengar
 revolver pecah di sela iga. Aroma amis gerimis 
 lepas. Ambyar terkapar dari pelukan
 lelaki kasar yang telah jauh menebus rindu.
Berahi maut. Dan kelak bila elang-elang teluk
meliuk liar mencakari hantu-hantu serdadu,
laskar pembakar titisan dewa, percikkan
rohku dalam perihmu, Dasamuka.

Kita menjelma sepasang naga
memangsa bulan di cakrawala.
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Paras Lumut

Tatapanmu menciumi wangi hujan
Di  tubuhku:
Peluh dingin berterjunan
Dalam kaca. Bau lumut
Dan cahaya
Rin-
Tik
Rin-
Tik
Tertahan di udara
Seperti denyut kolam
Yang kaugali dari jantung
Masa silam. Warna ambar
Di sebuah taman umum dengan patung perempuan
Yang terisak memandang burung-burung senja melipat sayap
Menukik cepat mengencingi keningnya rengat kehijauan.

(angin sengit
 memanjati tiang-tiang 
 puluhan turun
 dan lututku
 membenam dalam
 tembus ke liang akar)

  Terserah. Ceruk mata
                        Atau derak darahkukah 
  yang kaupilih?
 Depan cermin paras lumut: Tataplah
 terik nanar unggas liar menggelepar sangar
 mengolakkan lengkung langit. Debu gurun
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 yang sekarat. Tak berkedip. Tak mengerti pikiranmu
 sia-sia memberontak
                  ngeri diri.
 Liuk seram ayam sabung terpelanting
 oleh Maut. Benak retak.
 Bagaimana kautangisi pekik
 nyawa yang tercekik?

(ingat lagi tatapanmu. gerak gaib bulan merah. 
  jasad lungkrah pada tanah terkapar
  dilelehi bubur cair
  mengalir dari bibir yang gemetar) 

 Kutukmu. Kau.
 Lepaskan!

Dan saksikan ciumanmu menghanguskan kilau embun
Penghabisan. Saat mana lengking anjing yang
Berebut pasangannya
Mulai rontok memerahi mata-air
Yang memancar dari pusar 
Perempuan dalam kolam. Dalam igau
Paras lumut terbelalak tengah malam
Dan perlahan menyentuhkan keningnya rengat, Mautnya
Pada pucuk-pucuk teratai.
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Eros

Di tubuhmu:
                  Bukit-bukit mungil,
Pohon ketapang tua,
                              Jalan licin bercecabang di bawahnya
Menggeliat dijilati bau murung
Tambak-tambak perladangan air garam:
                                                             Uap lembab di ketiak
Kayu lapuk,
                   Pondok-pondok bobrok,
                                                          Lidah gading matahari
Menorehi lengkung bumi dengan
                                                    Nyali yang telanjang
                                                               Tak terpejam.

Senja hari,
Dipesona desah murni angin jantan menjambaki
Pucuk-pucuk daun tebu hijau muda,
Malaikat alpa itu pun turun
                    Ke wilayah tanpa peta.
Tanpa sayap,
                    Dan terusir
Memunguti nyeri hari. Menyaruk-nyaruk
                    Jejak Adam yang terinjak di sepanjang
Pasir kelam,
                  Di antara gugusan merah,
Setengah gelap,
                       Payung-payung raksasa,
Panji-panji marak,
                            Dan hari demi hari berlalu
Dalam suram dan kelabu.
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                                       Serta sisa cahaya langit
Yang menggigil oleh hantu para syahid
Yang terbunuh dengan liang yang menganga.

Malaikat itu,
      Lebih kejam dari rajam,
Kausaksikan tatapannya yang sekarat
Disayati anjing liar.
 Dua puluh empat pisau rahang menyalak garang
Meneteskan lendir anyir,
Lebih hujan dari badai yang kemarin
Meludahkan kapal pasir sepuasnya
 Ke pelangi tujuh warna.

Lantas lewat pekik pendek
Yang terlempar ke udara dari
Lubang persembunyian di
Medan perang di semak taman:
  Di keningnya kautemui bintang-bintang
Berlarian.
    Rama-rama bercahaya yang mengungsi
Ke angkasa,
        Tombak arwah yang terlepas,
Suaranya mirip hama
  Memerahi kulit kasar pepohonan.

Wangi angus daging panggang,
                                                Parit lebar yang terbuka
                  Digenangi wewangian
Dari daging yang terbuka.
 Kilau maut bagai lilin di tengah pesta.
 Dan seakan tangan lembut cakrawala,
 Ia bangkit menuntunmu pada gerbang:

                                                                        Hulu ledak
Kelahiran,
                 Persintuhan siang-malam.

“Merpatiku,
Bila kelak kauputuskan jalan pulang
Atau sebuah rute
Mengantarmu pada pagi, jangan bimbang!
Kenangkanlah riak bening yang berpendar
Dalam isak terakhirku. Manik mata
Yang bertahan pada nyala di dermaga,
Bukit-bukit mungil, pohon ketapang tua,
Lidah ular melingkar-lingkar
Bercecabang
Memeluknya…
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Sindu

                                             Tak ada amis
                                             di kelopak pantai-pantaimu, sindu.

Turis terakhir telah lewat
Dengan seekor anjing kecilnya yang
Nampak letih;
Berjalan tertatih-tatih
 Barangkali agak mabuk
 Dan menggigil sesekali. Seharian. Berjam-jam
 Dituang debur yang meluap ke
 Sebalik rumpun abu:
    
        Koloni yang terbakar
   
        Di bawah sumbu memar.

 Apakah yang kita tunggu? Masih
 adakah yang ingin kauyakini?

Mata lena dalam angin. 
Bibir dingin. Dan sisa hasrat
Yang memuncrat
Dalam oleng
Sekaleng bir
Campur pasir.

 Matarimu luka parah, Ratu. Kau tahu
 Meski tanpa tangis dan gerimis. Tiada
 amis yang tercatat di kelangkang coklat ini.

Dan memang:
Tak kaupasang musik sedih.
Lirik nyurup.
Juga cemas pada senja yang mengerang. Yang mendesak
Dengan ganas dan bergegas melarikan lampu-lampu
Biru
Membubung tinggi. Terbang
Ke undakan langit
Seram.

Memang.
Tapi sangit apakah ini?
Sisik perak yang meledak di angkasa
Malam hari?
Perasaan kecut
Yang bertahan bagai sayap
Burung laut yang tersirap
Dan menciut menyaksikan
Cakar-cakar ombakmu
Siap menerkam?

Tetapi,
sangit
siapakah
ini.
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Rubayat

Hutan gugur itu terus-menerus melepaskan daun-daunnya ke 
arah 
musim yang hampir mati.
Ada selembar: hampir, bisikmu.
Tapi lihat, hei! Dekat telaga aku menjelma selembar 
daun yang kaulepaskan di luar musim: ada yang memintaku 
pada pasir.

                                                                                         1995

MIMPI WINTER DI NEGERI TROPIK

Di atas lapisan es
dari sebalik mimpi yang hampir 
mati:
       Aku bangkit dengan sejuta kereta salju
       meluncur deras
       dalam nadiku.

“Tapi ini negeri tropik, anakku. Tak ada winter di sini. 
Matahari cuma lewat sekejap, lantas senyap. Ia tak pernah mampu
menebus apa-apa,”kilahmu, sia-sia.

Barangkali kau kecewa. Sebab kini
masih saja kukenali guguran daun
yang membusuk subuh tadi, lampu-lampu 
murung, lalu salju
yang menggigil
di jendela.

“Tapi….

Tapi sejak itu, kautahu, aku hanya bisa mendengar derak 
genting-genting rumah yang pecah di setiap dada, hingga 
rumput basah di halaman rebah seketika, seperti ingin
menagih dingin jejak kakimu kian menjauh, seperti
sepanjang waktu dirimu terjun dalam mataku yang
menderita:  menahan ngeri, ingin menolak
jarum jam liar
yang mengerjap
di atas salju.
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Die Fanatiker Sind Mude

lahir dari api
seperti peri
ia tumbuh menjagai
mimpi

Mandi di keramat
Para danyang menabuh kendang.
Akar menyan, benih abu
Dingin. Tajam bagai tatapan
Pisau silet.
Dan orang-orang suci mendadak 
              mabok          menggigil keras
              tersungkur rebah ke tanah basah
minta bunga-bunga.

Pucuk gayam
Bulan tinggal sisik

Tapi masih tak mengerti. Tapi angin
makin dingin di sini dan kau tak mungkin lagi
berani memastikan:
         Apa bencana segera reda
         ataukah harus lunas segala duka
tersambar kilau liarnya!

Dendam kupu-kupu
Dupa
Langit yang hamil
Tua

“Bila aku nanti mati,
 siapakah yang setia memercikkan air mawar ke penjuru
 tubuhku beku?”

Kelahiran mengetuk pintu. Tapi
Tiada

Yang
Lebih
Pasti

Maka kaubayangkan orang-orang suci mulai menari
mendoakan awet umurmu agar kelak kau pun rindu 
wangi air, gerak ikan yang tersentak tiba-tiba dan memekik lirih
saat kaumangsa
anak-turunnya.
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Igau Bulan

 Selamat malam, Gelap, bisikmu…

Pejam. Tercium bau karbol
bercampur bayang-bayang
melayang menyelusup sal-sal remang
memutus selang infus. Hantu jahat
ataukah jari kasarmu yang terayun
mencabuti akar mawarku?

 Maafkan. Tapi seseorang 
yang agak bijak, seperti jagal, harus berangkat
mengakhirimu sebelum subuh tiba. Sebelum sakit
dan rasa pahit mulai berebut memamerkanmu. Menebus
nyawa yang kautiupkan pada jantungku. Dan bulan yang tidak 
nampak
mengigau parau. Menggedor-gedor dinding perutmu.

Mabuk mimpi buruk. Muntah. Ranjang jalang
bersimbah darah. Sepasang mata bening terpejam
memandang kunang-kunang terbang menjauh.
Terdengar denting harpa dimainkan
sayup-sayup di balik awan.
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Sejam Percakapan Dalam Sepi

sejam lalu:
   sepi turun menyergapku erat-erat lewat detik yang sekarat 
dan terguling terbanting-banting berceceran dari ujung rokokku.

katamu ia ingin menjagaku dari mulut hujan yang licin, yang ter-
lalu banyak fitnahnya dan sukanya cuma menyindir-nyindir saja di 
seputar kelemahanku sebagai laki yang…

tidak! aku cuma mau menyapamu dengan hangat, sambil sesekali 
mendengarkan degup darah berloncatan dan menetes-netes nyar-
ing di antara hening sajakmu. betapa swaranya
mirip benar denganku.

tapi itu menyakitkan, hujan. biar Sepi
memberesi.

tuhan!

	 	 1995



��          MEMENTO Arif Bagus Prasetyo          ��

Bidadari

Tuhan, aku ingin terbang, bisikmu. Dan seketika kamu bangkit 
lewat hujan yang semalam kucemaskan. Celah basah di matamu, 
hutan musim gugur. Tapi di bibirmu, di dadamu, orang-orang ma-
kin rajin menanam benih musim semi dan pelangi. Memimpikan 
taman-taman senja hari yang tiada ingin kaucemaskan lagi.

Dan terbawa hawa dingin di gelasmu, denting kata-kata runcing 
yang terlampau kucemaskan, kini kugoreskan juga setiap warna 
yang kaucemaskan di alis itu, di mana cuaca membangunmu jadi 
kota yang sepi ditinggalkan penghuni, dengan apartemen lain, gema 
percakapan lain, lampu gantung terayun suram di tiap tingkat, 
menara salib gereja tua, rel kereta yang menjulur ke arah gelap, 
dan jembatan masa silam yang kelewat kauharapkan, yang terlalu 
cepat melepas.

Sementara kebeninganku, serak hujan yang tiada padam-padamnya 
menjeritkanmu di balik korden, kelak akan tampak tolol, kukira. 
Akan bagai cat kukumu yang keburu terkelupas, rontok, dan hanya 
bisa menyesali jemarimu yang tak sampai. 
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Sajak Kangen Menjelang Hujan

Karena kangen, kasih, aku terbang memasuki bimasakti.
Menembus tirai putih berkibasan bagai ihram. Bagai gaun
pengantinmu mengelebat pada kemah-kemah awan.
Arafah! Arafah! seruku. Tapi kabut cepat susut.
Bulan kisut. Dan sebuah guci pecah di angkasa yang menyerpih
terjun bebas memuntahi lubuk tanah dengan pijar
menggelegar!

Aku rontok, kasih. Aku gugur menggelepar
jadi perih rintik-rintik yang kausebar.
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 Lanskap Menatap Hujan Batu-batu

Menatap hujan batu-batu di matamu:
Isyaratmu hanyut
            Menjauh
                         Sesat ke hulu laut.

Lalu tebing-tebing karang
Dan jejak kelelawar
Mendadak pijar

Saling bercakaran
Dalam geram jantungku

Di atasnya bulu burung-burung kembali gugur
Sungai-sungai menghilirkan genangan darah dan air
Kotor. Tahun-tahun melenggang lewat
Tanpa tuhan dalam dawat. Dalam igauan
Gerimis pekat
         Yang membarut
         Punggung perbukitan
Hingga jurang-jurang curam
Yang mengiris
Kegelapan pada garis
Tanganmu.

“Barangkali kita memang cuma garam.
Terlalu malam memasang jerit
Pada bayang-bayang bapak
Kian memanjang.” 

Atau kita cuma ngambang.
Tinggal diam mengikut arus
Bangkai-bangkai ikan ibu
Yang hanyut

Tertuba asin cuaca.
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Permainan Cahaya

melangkah ke arah mula Cahaya
hanya bisa
bila aku sudah mampu sepenuhnya
mendekap dingin jejakmu.

Sepasang kumbang di pojok taman
Yang gemetar. Yang dilukat rasa-sakit 
dan belukar yang meliar
tiba-tiba ingin berkemas
seraya mengancingkan serpih-serpih
sayapnya yang telah parah
dilubangi cuaca.

Gurat aneh pada leher
Muncratan-muncratan sirop warna pastel dan
Tarian gila di udara
Menyengat-nyengat luka jantungnya.

Seberkas torehan kecil scalpel cahaya, ternyata
bisa memecah bertahun-tahun cawan racun
dalam dada. Sasmita
Paling ganas
Yang membayang lewat kening kamboja.

 Baca air mataku…

Kaudengar?
Kalimat mereka melesat cepat
Bagai lembing halilintar. Lebih cepat lagi –
Namun takkan pernah selesai. Tak akan
Pernah sampai. Meski

Seluruh suara pun telah tandas
Ditenggak langit. Lewat jerit paling nyaring
Atau hanya kata-murung, yang
Melayang     Gugup     Dan meledak
Dengan manis
Di  seputar trotoar
(Rerontoknya menyelinap diam-diam
Berterjunan
Jatuh ke pelukan
Hujan)

Seekor kumbang memejamkan perih jiwanya
Sementara sejoli sedih itu terus melangkah
Dengan paras kekanakannya.
Tangan-tangan mereka patah, berguguran
Sepanjang jalan. 

Namun ia rasakan juga jemarinya makin asyik
Menari-nari. Mencakari celah basah
Antara gelap dan gumpalan asap kuning masa-silam
Berloncatan. Bertikaman dalam jurang
Permainan cahayamu.
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Momen

Bulatan plastik
meluncur deras
dekat kening kanak-kanak:
 Adakah padanya rahasia kita
terjaga?

Hanya air yang mendesir
di bibir. Seteguk
dan seteguk lagi kauloloskan
 lewat Selat
sebelum retak ini terbaca lagi
malam nanti
jadi parit kurus dangkal
yang menguning
                          lebih keruh
                          di separuh matamu.

Dan tidakkah kaudapati pelupukku tambah parah
mengunyahnya?
Serbuk sore berleleran pada lampu, bangku-bangku,
khianat waktu, lengking perempuan sial
yang mengudap di gaunmu dengan banal.
Semua berebut menyoraki jemarimu yang gemetar
menebar harum sajen
                                  dan sebuah ciuman singkat
                                  pada buket kematian.

 Karena aku tak ingin ada
 bila kamu tiada, keluhmu, walau tak pernah
kutanyakan untuk apa
kenapa aku nekat menerobos 

celah langit
                  yang terbakar di kabinku 
dengan wajah terbelah, perasaan sengit
menjadi-jadi dalam diri
dan bayangan gelas pasir menikam
kening batarimu!

Hanya saja, tak seperti permainan masa kanak kita, memang.
Kini aku pun ingin hening
                                         menatapNya.

	 	 1995
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Holocaust Rumah Muara

sunyi
telah mati
di muaraku

Tapi, dekat pada malam, bersama dingin
dan pilar senja yang berjatuhan masih kaupanjatkan;
terus kaupanjatkan ringkik angin, deram ombak,
tiang-tiang kapal yang tengadah
ketika burung-burung hingar di udara, memekik-mekik!
(seperti ingin mencabik langit)

mesias,
tak kaulihatkah sayap-sayap camar itu terkoyak sudah?
(meluka, meluka)

Dan kembali: bertahanlah!
Berapa jauh air matamu menyentuh laut menjelmakan
darah. Menukar warna asin yang berkilauan
seperti hujan. Seperti pecahan karang yang menghambur
menyusun peta, lukisan nasib, atau penampakan musim
yang teramat
kelam.

badai, badai
kemana garis pantaimu kian melindap?

Sungguh,
padahal sudah lengkap cuaca: sudah kaukirimkan
gelap pada pasir (cintamu) sudah kaukirim banjir
kawanan hama, bangkai burung-burung yang berenang
dalam arus-darah itu
: memburu muaraMu!

	 	 1994
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Matahari

                     - Uluwatu, upacara

Bila nanti
matahari telah angslup
dalam darah;
apakah ia akan redup
atau makin parah
menikam jantung ?

Dan apabila burung hitam di nadimu
menjerit lirih
seperti setangkai daun yang tak sengaja
terinjak karet sepatumu (sore hari ini):
Apakah yang sesungguhnya
 tengah kaumengerti
 di sini
 selain laut, Maut
dan ketinggian ?

Di pucuk tebing, pada puncak keheningannya
 Kelak akan kausaksikan orangorang suci membagi 
 darah, menabur matahari silam yang kian asing dan 
 kecoklatan (di pelupukmu); yang hampir gaib
 tersihir setangkai daun jatuh jadi mantra jadi 
 cuaca jadi jeritan panjang yang tak hentihenti
 membuat geraham bunga di telapakmu
tibatiba terbuka

“Betapa ingin aku loloskan matahari itu,”
kenangmu,” dari setiap gerak jantungku,
dari segala ketukan gelap yang menunggunya
di balik pintu.”

	 	 1994
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Hospital in Meditation

jangan lagi sakitmu. 
sementara limbah cair yang kulahirkan setiap waktu, yang selalu
begitu deras menggerus dasar parit-paritmu
tak bosan-bosan membiusi kefanaanku.

sudah, sudah kusebut: jangan!
biarkanlah aku, rumah-sakit itu, mengejamu kembali:
lorong-lorong putih, kamar berpendingin, pisau bedah,
atau apa saja…

asal jangan sakitmu
: mengintaiku.

	 	 1994	

Kutawarkan Padamu

kutawarkan padamu:
sebutir aspirin, botol-botol kosong, dan sepetak
kebun, yang lama ditinggalkan hama.
apakah aku merindukanmu, nanti. bila kabel-kabel
telepon tak mengekalkan percakapan dulu
sedang dari dingin nafasmu yang menghuni batu-batu
degup waktu, masih ingin mengatakan sesuatu tentang
senja…….
berguguran lewat lenganmu.

namun kutawarkan lagi, padamu: kekekalanku
yang menggenang mewarnai alur selokan
di belakang rumah sakit itu.
meski seperti sobekan mawar yang menjadi isyaratmu
di situ, hanya ada kata-kata, pecahan kaca, serta 
sepotong sajak yang tak mungkin mengatakan kepadamu
tentang batu-batu………

	 	 1994
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Mei

Cinta, sajak siapakah yang gemuruh dalam riuh jemariku yang jauh
Melepas deru beribu-ribu kereta hujan?

Sajak siapakah yang luruh dalam basah tubuh berdua yang fana
Dingin pada dinding museum, menara laut, lonceng surup, lalu pilu

Ah, segalanya, cinta. Biografi ini, kutahu, takkan 
lengkap lagi terbaca. Tak akan mungkin lagi.

1994

Euthanasia

bagai detak jarum jam tua
yang menjerit
pada dinding kamar gas

Seperti ini:
sejarah selalu lahir di atas altar
di sebuah kastil tua
               yang terkepung
                  gunung-gunung
                                    cahaya.

Dan begitulah
kuhikmati dingin lehermu:
ketegaran pada harum ajal, ketakjuban
kepada arus darah
                   yang menggenang.
Sewaktu sakramen itu dilengkapkan 
dan deram lonceng
kian deras menggemuruhkan bayang-bayang
tuhan
di kejauhan.

Lihat.
Separo ilusi dan kegelapan:
di antara reruntuh kubah yang tersambar
pisau matahari
pikiran buruk melukis seluruh ruang:
 orang-orang berkerudung hitam
 dengan muka merah-padam
 tegang
 tengadah
 mendelik mengutuk langit!
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Lalu, barangkali kausaksikan sisa nafasku
perlahan bangkit
makin hijau
dan menua
dalam debu.

“Namun hanya inikah kosakatamu tentang tuhan, roh
dan pembebasan itu? Bagaimana
tentang anak kita kelak, yang kembali
dimuntahkan langit
di atas altar, di sebuah kastil tua
usai cuaca berguguran di sana?”

Ya, mata kanak-kanak, perasaan cinta, sebuah dunia
ataukah sekotak nasib
                   yang terlambat
   
    ditenggelamkan waktu
   
              ke tengah rawa? 

(bila “Hidup,”seperti akumu, “kian jadi frasa
yang menolak diselesaikan.”)

	 	 1994

Talk Show

                O, Lord, bury me here!

Pada darah, dilukiskannya semacam lanskap:
Spot-spot elektris, kebun yang terbakar, suasana orgi;
jalur humus yang subur
penuh ditumbuhi pohon keemasan
sejak plato
                  Nietzsche
                                    hingga Derrida

Tapi dalam demam itu mimpi-mimpiku
kolaps:
terjagal lidah iklan, ruap junkfood, dengung mesin cuci
rumah abu
dari ritus para gadis menjelang malam
yang tergesa menutup korden
dan bergegas menjemput wabah
                                     epidemi
dan epidemi.

Kini apa lagi sakitku?
Setelah surga cuma terbaca di etalase, botol-botol,
kantung plastik:
200 mg, 400 mg, 800 mg…
(bersama Dior, Syuga hingga Ecstasy)

Apa lagi? Setelah kita singgah di sebuah café
dengan menu sederhana, permakluman biasa:
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ADALAH SELALU YANG BERNAMA KENYATAAN
SATU-SATUNYA ALASAN

ATAS SEGALA
PEMBUNUHAN

Kemudian sebentuk lubang yang jauh
atau mungkin sebutir apel
tiba-tiba menyumbat kanal nadinya
dan membuat Taman Eden yang menggigil di pelupuknya
seketika jadi senja

	 	 1994

TRANSFICTIONAL SUICIDE

Dear:  Mon Dieu
 My God
 Tuhanku

sendiri
dalam amuk epidemi
40% alkohol dalam darah
nun jauh di dasar lambungku
yang terbakar
kutemui kenyataan sebuah negeri:
kota-kota penuh kamp pengungsi
  perpisahan
 hama
 dan perasaan sia-sia
(semua bukan lagi milikmu, albert.
maafkan. le mythe de sisyphe, l’etranger, la peste
telah lama diasongkan)

dan kini
dari kolong kawasan kumuh, gang-gang mesum, selokan mam-
pat
sampai barak-barak gerilyawan kiri
sempoyongan

aku teror duniamu!



��          MEMENTO Arif Bagus Prasetyo          ��

lalu dengan sebutir granat
sisa sampanye dalam botol
dan sesuntik morfin perkelaminan
kurayakan pemakamanku
(dengarlah, albert, betapa melankolis!)

“oui oui, c’st la verite, e’st une scandale!”

	 	 1994

Vendetta

“Sang Penguasa telah tumbang”

gugur satu-satu rahang mawar
mengeras batang demi batang panjang
duri penuh duri berkakuan

“Lihat lukaku luka ujung jari kanak
Tertusuk duri ibuku mendarah kanak”

sana telanjang tunggu di simpang
bunuh siapa yang datang!

1994
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Impian dalam Trem

i

bersamamu, impian itu datang juga: waktu yang memanjang 
seperti rel-rel kereta 
bencana, di kejauhan, menyusun senja: derit lokomotif, 
kawat-kawat elektris, lalu peron; pedestrian di sisi tidurmu 
dan bangku-bangku yang bosan menera saat-saat keberangkatan. 

segalanya: stasiun. Ya, stasiun telah menawariku agama baru, 
penampakan ajal, dari harga sebuah perjalanan. 
sampai kelak, kita pun tiba di sebuah kota
yang rajin menidurkan hujan 
pada bayangan kebun palem.

ii

impian telah membuka penanda-penanda: 
wajah kekasih (sebelum bunuh diri), parfum perkabungan, 
lagu sedih karaoke pengamen buta di ujung lorong… 
- semua bersamamu 
melaju dalam retakan waktu, berpacu di antara gedung-gedung 
biru
yang ngungun, dan menyimpan kegelapannya sendiri. 

iii

di lobi rumah rakyat itu kau mengecupku seraya berkata:
“ada anak burung terjatuh dari sarangku. maafkan, aku mencin-

tainya, ternyata.”
lalu senyummu menyerap ribuan taksi, mengulur deretan angka
sampai kamarku
- penuh limbah kata-kata:
“agak panas di sini. kita mandi. dan bersetubuh,” bisikmu.
tapi mana tubuhmu? saat kauceritakan tentang ibu, saat
sembahyang, saat kita mengaji di bawah tatapan kosong
para peziarah dulu: “beginilah kami mengerti hidup!”
(aku mengangguk: tak mengerti)

iv

dan di pelataran sebuah masjid, kita berfoto.
untuk apa?
membingkai kenangan daun-daun, taksi, menara?
lihat. kau lihatlah legenda membusuk sepanjang tembok.
sedang jasad kita mengambang, mencemari sungai-sungai yang 
menghidupi berjuta tamu, sepertimu, yang percaya akan sihir 
lampu-lampu
dan kegaiban yang diguyurkan warna-warni stasiun. 

v

kulirik arloji: waktu tak ada.
tapi termometer meneraku lagi, mendudukkanku di ruang putih
penuh jendela
: sejarah panjang + penjara; kondom + ampul
teronggok di tepi meja.
engkau menyentuhku, aku diam. namun kuikuti juga tubuh 
sakitmu
menari-nari ke puncak tugu
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berhari-hari suara di situ: jerit burung-burung gereja,
doa-doa bertumpahan pada baki, makan malam yang membatu 
di atas ranjang, segalanya, kantukku…
“ssst…jaga langkahmu. maut menebal pada kaca.
tidakkah kauhikmati lukisan itu hampir pudar?” 
aku hanya tertawa, tak mengerti lagi.
lalu dengan sopan kucuri mulutmu
buat menghisap seluruh kenihilan waktu
sebelum pagi benar-benar pecah
saat kita (mungkin) tahu
: kita tak pernah pulang!

	 	 1994

Memoar di Jendela 1

sebab seberkas tangga cahaya ini, kasih
kembali engkau terhisap pada menara.
musim pun tak pernah singgah di sana. juga burung-burung.
tapi masih kautandai lagi amsal cuaca, pohonpohon,
pagar, dan jalan raya yang memucat di jendela.
meski kabut tak kelihatan antara mereka.
meski tahu, engkau pun telah lama bosan
 ingin segera melupakannya.

	 	 1994
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Memoar di Jendela 2

bahkan dalam ketabahan pintu muara saat menyerah pada lautan
engkau masih menangis mengenangkan sunyi suaramu menjel-
ma
guratan-guratan dalam di dinding perahu
seperti batu-batu berebut menggugurkan diri ke tebing pantai
“ke sanalah usia kita berangkat mendaki!”
tapi jejakmu bermain air sepanjang malam. sampai pasir
dan getah laut di sepatumu ikut terbawa. jauh.
jauh menembus arus batinmu yang memusar deras
sampai pohon-pohon pun tumbang merayakan dahan-dahan 
tumbang
merayakan ranting-ranting tumbang merayakan daun-daun 
tubuhmu
yang berdenyar oleh waktu
oleh sesuatu yang tertabur tak sengaja
di muka jendela

	 	 1994

Metamorfosa Daun-daun Kering

Barangkali kita memang tak berhak menyesali
daun-daun kering menggerimis tipis
tergasing angin menepi

Seperti halnya kita
mereka tahu tentang sesuatu:
senja, yang memperdamaikan dirinya
dengan bumi tergampar debu

Jadi masih adakah yang terlewati dari hujan daunan
pagi ini
tatkala gerisik angin tak sampai
pada ranting yang memimpikan garis tanah,
rumput mati
serta segala yang menegakkan kita di sini
: musim gugurMu sepi.

	 	 1994
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Panorama Kolam 1

“Dan kecemasanku mencemari seluruh kolam, Tuhan!”

Bangkai kapal, serpih darah dan air mata
Hitam. Kefanaan mengambang di mana-mana.
Kurasakan jemari kabut kian dekat ke tepi, membelit
Bagai akar suluran menua di sepanjang tembok
Perbukitan
-- merayap, menggelayut, berjuntaian
membawa racun bagi ikan-ikan di kolam yang senantiasa
Gaduh. Ketika sayap senja meleleh
Dan bayang-bayang hujan pun larut
Hanyut......
Berserak menjauhi sumber.

	 	 1994

Panorama Kolam 2

Fenomena apakah yang mengeram di bawah reruntuh
Batu-batu? Kesunyiankah, atau kengerian yang diam-diam
Ditumbuhkan pohon-pohon air, dalam gemetar musim?
Di seberang sana, sepasang unggas merah masih saling menatap
Antara keinginan bercinta dan semacam kesia-siaan
Yang dalam..........
-- perasaan seperti setiap kali kita menyaksikan ikan-ikan
    terlepas
Dan beterjunan ke mulut kolam.

	 	 1994
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Panorama Kolam 3

Kini kusangsikan segala, kusangsikan!
Juga ketinggian menara azan yang tak pernah henti
menggali kolam cahayaMu
Juga kepasrahan yang tiba-tiba menggenang di wajah
para pembunuh itu, dalam ritus pertobatan semalam.
Kini, Engkau hanya ingin menyelam dan minum dari
air yang berpijar seperti asap tubuhku
Kini!
Aku hanya ingin berenang-renang dalam kolam sambil
menjilati pasir dan lumutan di tubuhMu dengan otakku merah
hatiku merah jiwaku merah siripku merah ekorku merah in-
sangku merah
doaku merah…

Lalu (mungkin) kita akan susut, memercik dan
diuapkan matahari
-- dilupakan kolam.

	 	 1994

Epilog Sebuah Pagi

Dalam kemuraman cahaya pagi
Kuterka daun-daun gugur dan menghijau
Kembali. Kemudian tik-tik gerimis
Suara gelap malam hari yang kerap runtuh
Menerpa tubuh-tubuh tak terjaga
Akan membentang laut di atas ranjangMu

Pun di antara desakan massa berseragam
Pernah kudengar bisikmu tertahan:
“Kami ingin berkemas untuk sebuah pantai yang tenang.
Lihatlah tangan kami berdarah setelah lama bertempur
Di hutan-hutanmu yang bagaikan peri
Menyihir lolong serigala jadi anjing penjaga!”

Kini kuterka lagi bila saatnya tiba
Dermaga hanya bisa mencintai satu musim seperti kami
Yakni ketika pasang terulur ke arah utara
Dan kanak-kanak turun berlari menyoraki
Seribu perahu sarat kepedihan
Terdampar di muka pintu rumahmu.

Namun semoga hanya pikiranku terlalu jauh menyusur laut
Hingga mataku tak lagi mampu bersembunyi
Dari setiap isyarat, kenangan, atau tanda bahaya.
Maka dengan sopan aku pun belajar menghikmati langit
Dengan cahaya bintangnya yang selalu rapi
Menyimpan degup jantungku.

	 	 1994
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Perjalanan Ambang: Meditasi

Mendadak wajah kita penuh kabut
Terjatuh di antara tebing, riak air, dan
Tiang-tiang listrik yang gemetar
Menahan kekosongan langit.
Kita menggenang seperti lembaran musim panas
Rontok dibakar kemegahan lampu taman.
Dan kehijauan asap sampah saat membusuk pada selasar
Adalah perhentian masa kecil kita yang kembali
Diledakkan. Dan berhambur memenuhi jalan batu,
Kolam pasir, jurang-jurang
Dari kegelapan kenangan.
Tapi waktu senantiasa tahu: 
Di depan pintu, kita telah jauh tengadah
Menatap sore hanya serangga
Sambil membayangkan malam nanti bintang-bintang akan lepas
Bertabrakan. Sebelum luruh, menghilang ke seberang sungai
Diserap bayang-bayangMu yang menghujan tiba-tiba
Di setiap reruntuh pepohonan.

	 	 1993	

Tajam Karang

andai nanti Kautubuhkan nyala keningku di tajam karangMu
biarlah kini kubakari musim demi musim yang menguning
sepanjang oase yang kita lahirkan
lalu dengar dawai usiaku-usiaMu sama gemetar
dengarlah risiknya yang hingar menyambar-nyambar 
seperti layar-layar terbadai di selatan
saat fajar terkelupas dan pijar pertama berderak 
menetaskan malam putih dari rahim langit robek
mengucurkan 70.000 bayangan kupu-kupu tanpa sayap
o inikah makhluk lata yang menyusu sari jantungku-jantungMu
setiap sekon
sepanjang kemah tauhidku kepadaMu…

masih tengadah matahari itu
betapa tandas kubahnya yang terjal kian kukuh mengekalkan
isyarat burung-burung
seperti dulu, hanya harum rambutMu riuh 
membakari lunas bajuku tertisik rapi
hanya agar tiada ada yang merasa Ada
betapa dalam bilah belati telah tertanam di dada percintaan ini
dan berkarat
dan menajam karangku
sejauh Engkau!

	 	 1993
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Terra Incognita

Berdiri antara tonggak berlampu
Kudengar angin pun langsir
Terusir desir
: dingin itu telah runduk di muka pintu

Hujan pun perlahan turun
Makin hijau
Makin menderam deruMu dulu
: sebelum huruf-huruf jantungKu

senyap
tersekap setiap makna 

dalam vakum cahaya

	 	 1993

Hujan tak Tercatat

Di akhir hujan ini:
Kenangan kita yang kuyup akan berhembus
Melayarkan perahu.
Sepanjang kanal dan gudang-gudang tua
Mata kita basah, karena ingin mengenal
Cahaya…

“Ada warna tangis mengerdip di ufuk sana,”pikir kita.
Ketika itu kita tentu teringat pada seberkas napas busuk
Dari mulut seorang gadis yang pintar merayu.
Di usianya kedua belas telah sempurna ia makamkan 
Sebaris panjang catatan pelangi
Dalam rahimnya yang kering dan tersandera.
Barangkali kita iba, kita pun dahaga
Dan diam-diam membayangkan uap senja menitik dari
Tubuhnya hijau, jatuh perlahan, sebagai hujan
Yang tak selalu berakhir haru
Atau bertanya:
“Bila lelah badan bergoyang, Tuan, adakah perahu
masih tertambat di tepian?”

	 	 1993
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Prosesi Abu: Coda

“Bukankah hanya kesia-siaan
yang turun mengekalkan bayang jiwanya  
 
dalam keteduhan tangan cemara?”

Demikianlah
telah berkhotbah awan kepada iringan
pengantar jenazah
ketika seorang perempuan muda
hilang, di antara gunungan kembang duka.

Ternyata, duka itulah
yang mengembalikan abu kepada tanah!

Tanah kita
tempat bening air mata
renta
dan mengering tiba-tiba 

sedetik
sebelum sepi
perbatasan kuburan.

	 	 1993
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