
AKU BATU
Karya: Salman Yoga. S

Aku batu yang telah hancur menjadi butiran pasir
Aku batu benda keras yang menjadi debu
Aku batu yang telah di kembalikan oleh air yang cair
Kepada asal muasal kejadian
Aku batu yang tidak bemyawa
Aku batu yang juga menjadi saksi mata atas gemuruh
gelombang yang menimpa
Aku batu yang tidak berkeluarga
Aku batu yang tersunguk dan terguling-guling menahan terpa
Aku batu sebagai hamba dan ciptaanNya
Aku batu yang tidak seperti manusia
Aku batu yang tak berkata-kata
Aku batu yang mati dan hidup sama saja
Aku batu yang di takdirkan tidak berpikir dan merasa
Aku batu yang berdoa :
Ya Allah sempurnakan khianat kami
Agar tak lagi hamba yang memungkiri kejadiannya sendiri
Ya Syamik perdengarkan isak dan doa kami kepada
hambamu
Agar sujud tak lagi mengingkari hati
Agar murkamu menjadi peringatan dan ancaman bagi
generasi
Ya Allah sempurnakan kenistaan kami di hadapanMu
Agar hutang peri tak jadi waris bums

Banda Aceh, 9 Januari 2005

BEGITU ENGKAU BERSUJUD
Karya:Emha Ainun Najib

Begitu engakau bersujud, terbangunlah ruang
yang kau tempati itu menjadi sebuah masjid
Setiap kali engkau bersujud, setiap kali
pula telah engkau dirikan masjid
Wahai, betapa menakjubkan, berapa ribu masjid
telah kau bengun selama hidupmu?
Tak terbilang jumlahnya, menara masjidmu
meninggi, menembus langit, memasuki
alam makrifat

Setiap gedung, rumah, bilik atau tanah, seketika
bernama masjid, begitu engkau tempati untuk bersujud
Setiap lembar rupiah yang kau sodorkan kepada
ridha Tuhan, menjelma jadi sajadah kemuliaan
Setiap butir beras yang kau tanak dan kau tuangkan
ke piring ke-ilahi-an, menjadi se-rakaat sembahyang
Dan setiap tetes air yang kau taburkan untuk
cinta kasih ke-Tuhan-an, lahir menjadi kumandang suara
adzan

Kalau engkau bawa badanmu bersujud, engkaulah masjid
Kalau engkau bawa matamu memandang yang dipandang
Allah, engkaulah kiblat
Kalau engkau pandang telingamu mendengar yang
didengar Allah, engkaulah tilawah suci
Dan kalau derakkan hatimu mencintai yang dicintai
Allah, engkaulah ayatullah

Ilmu pengetahuan bersujud, pekerjaanmu bersujud,
karirmu bersujud, rumah tanggamu bersujud, sepi
dan ramaimu bersujud, duka deritamu bersujud
menjadilah engkau masjid
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BETAPA MALUNYA AKU MENULIS PUISI
untuk saudaraku di tanah kelahiran: Aceh

Karya: Wiratmadinata

Betapa malunya aku menulis bait-bait puisi ini
Karena cintaku tak akan bisa mengatasi lukamu
Bahkan beribu bait puisi yang paling indahpun
Tak akan sebanding dengan seiris duka-deritamu

Apalah artinya syair dari seorang penyair
Bagi hidup yang engkau lewati dengan getir
Sedang engkau di sans berdiri dengan tegar
Saat laut sedang membadai dan bumi bergetar

Wahai, Tuhan, sang pemilik jagad raya ini
Kami takluk dan tunduk, mohon ajari kami mengerti
Cinta seperti apakah yang tengah engkau ajarkan?
Dosa seperti apakah yang tengah engkau bersihkan?

Betapa malunya aku menulis syair sederhana ini
Karena cintaku tak akan bisa mengatasi perihmu saudara
Bahkan berjuta baris puisi dan nyanyian terindah pun
Tak akan sanggup menandingi kekuatan batinmu

Tapi izinkan aku ikut menangis bersama nyerimu
Izinkan aku memelukmu dalam cinta yang lugu
Katakan padaku apa yang tersimpan dalarn tangismu
Karena engkau jauh lebih mengerti arti semua ini

5 Januari 2004

DENGAN KASIH SAYANG
Karya: W.S. RENDRA

Dengan kasih sayang
kita simpan bedil dan kelewang
punahlah gairah pada darah.

Jangan!
Janah dibunuh para lintah darah
ciumlah mesra anak yang tak berayah
dan sumbatkan jarimu pada mulut peletupan
karena darah para bajak dan perompak
akan mudah mendidih oleh pelor.
Mereka bukan tapir atau badak
hatinyapun berurusan cinta kasih
seperti jendela terbuka bak angin sejuk!

Kita yang sering kehabisan cinta untuk mereka
cuma membenci yang nampak rompak
Hati tak bisa berpelukan dengan hati mereka
Terlampau terbatas pada lahiriah masing pihak.
Lahiriah yang terlalu banyak meminta!

Terhadap sajak yang paling utopis
bacalah dengan senyuman sabar.

Jangan dibenci kaum pembunuh.
Jangan biarkan anak bayi mati sendiri.
Kere-kere jangan mengemis lagi
Dan terhadap penjahat yang paling laknat
pandanglah dari jendela hati yang bersih.
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HIKAYAT KAMPUNG (KINI)
Karya: Reza Idria

kami pernah berpeluh dan cemas
melangkah bergegas di ujung pagi
mencari ruang bernafas di jalan pintas
namun lekas di pesimpangan maut menanti

berkerejap mata setelah tempurung pecah
limbung muntah segenap yang ditahan
sekian masa malang dirundung gundah
kampung musnah menjelma lautan

kini kenduri digelar sekujur penjuru
menggantang deru nafas busung di dada
kuncup harap kian mekar merimbun perdu
denging peluru agar enyah dari telinga

berapa banyak rusuh, berapa banyak gaduh
rebah tubuh menyangga rindu kampung
hasrat masih penuh, apa daya wajah tinggal separuh
darah peluh jadi kenangan lahan bersabung

siapa simpan kini kami punya ingatan
bertukar lembaran selekas gumam mantra
belulang nancap nun di ngarai perbukitan
kabur perlahan berganti riuh tetabuh genta

gempita kampung menggelar hajat
desah umpat di sela riuh akad rujuk
berapa punah, berapa sekarat
ah, letih penat musnah dibelai peluk

perjamuan yang megah segera usai
dua mempelai mengusung keranda
terhumbalang dalam uap candu membadai
langkah gontai sisa mabuk ujung pesta

Ulee Kareng, 2007

SEANDAINYA BOLEH KU TAWAR
Karya: Wina  SW1

seandainya boleh kutawar
akan kubeli dunia
kulukis wajah tanah kelahiran di tiap sudutnya
dimana suara angin mendo-da-i-di-kan-ku
gunung-gunung perkasa menjaga lelapku
laut dan pantai berpasir putih menghiasi mimpiku

seandainya boleh kutawar
akan kuubah dunia
kualirkan krueng aceh mengitarinya
kuhadirkan lelaki-letaki penabuh rapa-i
mengoyak sepi

kubiarkan anak-anak berkaki telanjang
berkejaran waktu
dan perempuan-perempuan berkerudung sarung
yang tak hentinya bersujud dan mengagungkan Allah

seandainya boleh kutawar
akan kupentaskan beribu hikayat
antara keperkasaan malahayati,
tjoet nyak dhien, teuku umar,
dan berjuta tubuh yang terbaring
menjaga tanah ini
(duniapun terpana)
tapi sebelum sempat kutawar
tuhan telah menawar hidupmu
'cukup sampai disini'
duniapun terbahak semakin erat menghimpitku

Agustus 1988
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YANG HILANG DI MUSIM BADAI
Karya: AA Manggeng

Aku cari engkau saudaraku
yang sudah lama tidak kembali
Apakah musim badai tanah rencong ini
telah mendekapmu di penjara-penjara rahasia?

Suara tidak selalu menjadi kata, saudaraku
untuk itu ingin aku pastikan nurani
atas kehilanganmu
Apakah engkau mendengarnya
dari sukma bumi
yang bernafaskan air mata

Saudaraku,
cahaya kunang-kunang
memberi isyarat duka cita
atas kepergianmu
Jangan kuburkan kebenaran, saudaraku
hanya karena paksaaan
bersuaralah meskipun tak jadi kata
kami mendengarnya di musim gugur daun-daun muda
berumahkan pepohonan tumbang
yang tercerabut akarnya

Pastikanlah saudaraku
jika engkau bersama Tuhan
menunggu pengadilan akhir riwayat
tinggal risau kami di jalan-jalan penuh gelagat
saat manusia memutuskan keadilan dimeja hijau
adakah suaramu bergema dari kubur rahasia?
sebab ada pertanyaan yang belum terjawab:
“berapa harga kemerdekaan dibanding nyawa?”

ACEH, 1999

SEANDAINYA MAMPU KUGORES LANGIT
Karya: Ameer Hamzah

Seandainya mampu kugores langit
akan kucoret tinta darah merah
di rentang khatulistiwa
kutulis katimat protes
tentang penindasan dan pembantaian di bumi Aceh
agar semua bangsa di dunia membacanya
lalu turut belasungkawa
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Saudaraku,
cahaya kunang-kunang
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Jangan kuburkan kebenaran, saudaraku
hanya karena paksaaan
bersuaralah meskipun tak jadi kata
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berumahkan pepohonan tumbang
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Pastikanlah saudaraku
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adakah suaramu bergema dari kubur rahasia?
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NYANYIAN MIRIS
Karya: Doel CP. Allisah

dalam riuh gerimis, engkau pulang
kesenyapan abadi dan rentangan kabut
airmata seribu dewa melelehkan genangan darah pada langit terbuka
aku nyanyikan puji-pujian laut lengkung daratan jauh pada batas tatapan
yang menenggelamkan isak tangismu semalam

pada kekosongan yang menyesakkan
seribu hari sia-sia kita persiapkan
menggenggam harapan dan kenisbian waktu
kepedihan telah merajam mimpimu
menghanguskan hati lembut dan cinta tiba-tiba
aku menggigil, menaiki rahasia cahya matamu
semua menyeretku pada kenangan dan kematian
semua menyeretku dalam kelu abadi

melepasmu ke lorong panjang sejarah
hatiku letih, riuh gerimis dan airmata mengingatkan aku pada jalanan
basah
menggigil antara batas ada dan tiada
dan bayanganmu yang samar hilang dalam kelindapan daun-daun
semuanya menyeretku pada kenangan dan kematian
semuanya menyeretku ke dalam kelu abadi !

Banda Aceh, 3 Mei 1994
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5 JULI 2009
Karya: Deddy Firtana Iman

Kemenangan belum usai
Maka aku akan menuliskanya kembali
Tentang kisah aku dan kau
Semoga nama kita akan abadi
Hari ini hingga akhir hidupku
Sambil menunggu bulan Juli hadir kembali
Di sini dan di waktu yang kunanti
Hingga hari ini

Kemenangan belum usai
Ketika aku menuliskan surat cintaku untukmu
Dengan bait-bait cintaku
Dengan kertas segi empat sama siku
Dengan segenggam rasa rinduku
Ketika itu juga aku akan dekat denganmu

2009

TUJUHBELASAN
Karya: D Kemalawati

Waktu kecil aku bahagia menunggu tujuhbelasan
Sebahagia menyambut lebaran
Bendera kupasang di stang
Sepeda yang kukayuh bergoyang di jalan berlubang
Merah putih di rambutku bergoyang riang

Ketika remaja aku bahagia menyambut tujuhbelasan
Sebahagia menyambut pacar pertama datang
Lalu kami bermain peran
berebut menjadi pahlawan kemerdekaan

ketika dewasa aku menyaksikan demonstran
membakar bendera menjelang tujuhbelasan
aku terheran-heran dan memilih menjadi sekam

ketika kami warga negeri menderita lumpuh layu
tujuhbelasan adalah merah putih yang berkibar
di setiap halaman
sepanjang siang
sepanjang malam
orang-orang menabik diam diam
dalam demam

ketika pagi tadi aku menyalakan televisi
semua saluran menayangkan tujuhbelasan
aku bergegas ke halaman
merah putih belum berkibar di tiang-tiang

Banda Aceh, 17 Agustus 2011
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RIUH TAK BERTUAN
Karya: Efriadi

Derai tangis belum hilang
Letus senapan masih membekas
Gelak tawa masih diragu
Kini
Massa mulai hening
Melihat riuh tak bertuan
Laksana petir menyambar

Disini
Renung dalam bisu
Melihat dan mendengar
Meski telah berbuat
Tetap saja salah dan semakin salah
Untuk sendiri
Untuk semua
Tak tahu mereka
Yang berebut tahta
Meski siang
Meski malam
Haus akan kuasa

2007

SURAT DARI TELUK SINABANG
: utk KF

Karya: L.K. Ara

teluk Sinabang sebelum matahari terang
adalah teluk rindu yang kutahu
ia masih menyimpan harum malam
sebelum kau datang menjemputku.

ingatkah jemari ibu menganyam tikar
untuk menerima mu sebelum matahari pudar
kenanglah nandong dibawa ombak bergulung-gulung
lalu menjerit kelangit tinggi
untuk kemudian turun jadi embun
mengusap wajahmu yang sayu.

bila kau kelak mengutip puisiku
untuk digoreskan di bejana kesayangamu
tulislah dengan jari berpeluh
dan aku memandang tersenyum dari jauh
sebelum merapat dipantaimu berlabuh

Cibubur, 28/8/2011
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SETELAH KALIAN PERGI
Karya: Harun al Rasyid

Setelah kalian pergi, entah ke mana
Langit hidupku hitam jelaga
Matahari kadang linglung dan ragu
Aku tegak terpacak
Kaku membatu

Bungkusan kasih sayang
Yang kukemas dengan senyum
Kan kuberikan pada kalian
Setiap tarikan nafas
Selalu
Kini kusam, berdebu
Memfosil dalam gigil kalbu

Setelah kalian pergi, entah ke mana
Taman-taman kita penuh bunga
Tak ada pagar pembatasnya

Dalam terang caya bulan
Kulihat nama kalian tertulis di sana:
Nour Zainura
Inong Nabila Harza
Agam Muyassar Harza

Senyum kalian melintas juga
Senyum yang harum
Seperti tak terjadi apa-apa

Catatan:
Nour Zainura adalah istri Harun al Rasyid, sedang Inong dan Agam adalah
anaknya, hilang dalam tsunami, 26 Desember 2004. Inong mungkin masih
hidup, tapi entah di mana!

UNTUK DO KARIM
Karya: LK Ara

Pagi ini
Seperti ada yang menitik ke bumi
Barangkali embun
Atau gerimis sunyi
Atau desah syair sepi

Pagi ini
Seperti ada yang bergumam di bumi
Barangkali suaramu
Atau jerit luka
Atau tusukan syairmu
Ke hulu hati

Pagi ini
Seperti terdengar kersik angin
Atau percik keringat bumi
Menguratkan namamu
Di pualam abadi

Sigli, 20 Juli 1986
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Atau gerimis sunyi
Atau desah syair sepi

Pagi ini
Seperti ada yang bergumam di bumi
Barangkali suaramu
Atau jerit luka
Atau tusukan syairmu
Ke hulu hati

Pagi ini
Seperti terdengar kersik angin
Atau percik keringat bumi
Menguratkan namamu
Di pualam abadi

Sigli, 20 Juli 1986



JANGAN BANGUNKAN AKU
Karya: Nur Fajar

Tuhan…
Jika damai ini hanya mimpi
Jangan bangunkan aku esok pagi
Jika perdamaian ini nyata
Biarkan ia abadi

Dongeng Cinta

Aku dengar dua tangan berjabat di sana
Telah puaskah mereka bersengketa

Apakah perdamaian itu sebuah dongeng cinta
Siasat srigala ketika bertemu singa
Atau hanya sebuah jeda
Lalu apa selanjutnya?

Sekian lama mereka berseteru
Berebut sepetak tanah indatu
Gelimpang mayat dan amis darah
Seolah mainan pelengkap kisah

Mereka berpelakuan haru
Bagaimana denganku
Apakah perdamaian mereka dapat
Mengembalikan ayahku
Yang mati diterjang peluru

Kuta Alam, Banda Aceh

POHON DI BULAN
Karya: Romi Setiawan

Copernicus tentu tak memandang bulan
Itu makanya Galileo terpikat padanya
Tapi ia tak bilang
Kalau di bulan ada pohon

Hanya mukena lusuh dipakai
Shalat teleskopnya
Ada pohon di bulan

Konon, rantingnya tiga
Dua telah patah saat perang dunia
Patahnya berbagi rata
Tiap rentang selalu ada damai

Kemarin, kupinjam mukena ibu
Ranting ketiga telah tiada lagi

Jeulingke, Banda Aceh
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KEMBALI DARI YANG TELAH PERGI
Karya: Decky R. Risakotta

Mari ke hutan, sayang
Tempat kita yang pernah tertinggalkan
Bawa semua keluh
Lepas keterpasungan
Oleh suara-suara itu
Oleh teriak-teriak pilu

Kau tahu, sayang
Langit kita jingga
Tak abu-abu
Bukan seperti waktu itu
Di mana kelakar tertahan menyesakkan
Kita cuma bergumam, “waktu itu gila!”

Sekaranglah saatnya, sayang
Kita buai rasa yang gagu
Sembari bermain asah-asah
Menajamkan intuisi, dari yang perah tertahan
Oleh desing-desing itu
Oleh sesuatu yang kini telah hilang

Kau masih ingat kan, sayang
Di sinilah kita
Pernah merasakan nikmat bermain tusuk-tusuk
Melebarkan kesempitan itu, dari yang telah pergi

Media Wen, Oktober 2006

KESAKSIAN
Karya: Maskirbi

Orang-orang bersumpah, menyaksikan bencana lalu menyimpan
Dendam di dada yang terluka di  langit yang berdarah
Orang-orang menagis sambil menggali kuburan sendiri
Orang-orang terpaksa membungkam untuk menyelamatkan
Kebenaran, tapi bencana semakin dirancang untuk
Orang-orang lemah dan malang

Orang-orang semakin susah memilih hak dan batil
Segalanya telah di rendam, lalu sebagai sumber kecurigaanorang-
orang ketakutan menyebut namanya sendiri
Tak ada yang berani mencegah bencana demi bencana
Tak ada lagi lelaki sebaggai suami
Semuanya dicurigai, semuanya dihabisi
Orang-orang cuma bisa menyaksikan kebiadapan
Peradapan dan tak keberdayaan
Sambil menantikan giliran kematian yang sia-sia

Malaikat menangis, menyaksikan  maut yang dirampas
Menyaksikan darah yang menets dari langit, orang-orang
Cuma bisa berdo’a, agar tuhan menghentikan bencana yang
Disulut dari moncong senapan, di sini tak ada lagi tempat
Mengadu, kecuali kepada Yang Mahatahu

Lalu orang-orang menyimpan kesaksian dalam diam
Lalu orang-orang menyimpan dendam dalam diam
Lalu orang-orang menyimpan dendam dalam kesaksian
Orang-orang menyimpan dendam
Orang-orang menyimpan kesaksian dalam diam
Dan kedukaan, dalam duka yang diam

Masya Allah!
Diam membatu
Dendam membatu
Orang-orang bersumpah!
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SAJAK KEPADA PENYAIR
(kepada maskribi)

Karya: Anton Kieting

Apakah kita harus mendengar suara azan
Agar dapat kabarkan kesaksian
Karena suara lantangnya tak lagi terdengar berganti gemuruh badai
Keraskan zikirmu karena kami kini terbaring kaku
Entah dimana tak ada lagi alamat
Kini kita tak dapat lagi menikmati sebuah pentas
yang menjadi  latar  untuk berikan kesaksian
bacaan padaku sebuah elegy baitur Rahman
karena rumah Tuhan yang maha suci

aku akan tetap jadi penyair yang mengabarkan kesaksian
pada setiap perjanjian

karena kau pinta aku menjadi bilal
yang selalu mengabarkan setiap perjanjian

kini tak ada lagi plaza, supermarket semuua telah diratakan dengan
bumi
sebuah pertanda bahwa yang di bumi harus nenbumi karena ia

adalah telapak ibu yang halus

kini aku kehabisan kertas
kehabisan tinta untuk bercerita
sebab semua tak perlu lagi dikabarkan
mereka mulai buta mata hatinya
mencuri perut saudara-saudarnya
menzalimi anak yatim

Aceh, Januari – Februari 2005

IBUKU BERSAYAP MERAH
Karya: Azhari

Ibuku,  abah dan Dik Nong
Setelah bala aku pulang ingin melihat
Kalian dan kampong

Kukira 26 desember Cuma mimpi buruk
Tapi tak kutemukan kalian di sana,
Juga Arif kecil yang cerewet

Seperti kalian, kampung kita ternyata sudah tiada
Berubah menjadi laut yang raya

Lihat ibu ada bangau putih
Berdiri dengan sebelah kaki dii susut kamarmu
Bangau itu tak bersayap merah
Seperti dulu pernah kau ceritakan padaku

Karena aku tahu bangau itu telah memberikan sayap merahnya
buatmu
Agar kau peluk Abah dan Dik Nong ke dalamnya
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ZIARAH
Karya: Fozan Santa

Aku pulang ke rumah
Tak beratap, dinding pecah
Anatara keduanya, gegaris coklat
Batas laut lumpur yang tumpah
Pada minggu hangat setelah gempa
Bau tanah menguapkan langit terik

Di kamar ibu, di tapak ranjangnya
Sebotol kecil minyak entah melunglai
Dibakar sembilan puluh matahari pucat
Dalam rahasia senja kubuka saja tutupnya
“wahai, wangi itu dari seberang malam,
Masa silam yang jarang ku sentuh”

Lingkhe, 10 April 2005

KISAH SI #26122004
Karya: Deddy Satria

Hari baru di empat puluh lima derajat
Kopi belum lagi nongkrong di tepi meja
Tembakau belum lagi di linting lalu disulut
Kumbang baru di bunga pertama

Lalat belum membaui dunia
Langit jadi mata bayi damai
Matahari menyimpann kisah hari
Bumi enggan bangkit dari ranjang malam

Ketika rumah batu berderik menggigil
Bibir pantai kering pucat, pasir kelabu
Tak berkata sekata pun, pantai tanpa berbuih
Kampung-kampung jadi buih

Oh, laut kehilangan pantai
Seusai itu; atap rumah jadi dermaga
Dikelam lumpur, di anyaman kayu
Tubuh-tubuh dingin kaku tanpa baju

Tubuh-tubuh wangi begitu anyir
Langit senja menebar tembaga
Matahari bulat pijar ditelan samudera
Oh, rupanya, dunia hanya bayangan
Bandar negeri Aceh Darussalam
Maret 2005 bernyanyi sunyi
Gemuruh ombak berwarna malam
Menggulung bumi anak negeri

Oh, rupanya kita
Kumpulan kata dalam omong kosong
Menggerutu di lorong-lorong kosong
Di antara rongsokan, dari puing ke puing

Bandar Negeri Aceh Darussalam, Maret 2005
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ACEH 1
(bagi yang hilang kehilanggan)

Karya: Sulaiman Juned

Sekejab larut di lembah-bukit memanjang
Jauh. Lika bersimaharaja di hati
Membayang perjalanan masa silam
rindu belum lagi mau sembuh: gunongan
Bukti cinta seorang hamba. Kherkhoef
Lorong panjang catatan sejarah  menari di pucuk
Kenangan. Gerimis manis mengurung perjalanan

Sekejab larut di lembah-bukit memanjang
Jauh. Di rantau aku tatap tubuhmu dililit duka
Api-angin-batu bersenggama pada dingin
Gigi. Bunyi lesung bersorak-sorai dalam
Hutan-asap menyesak-tingkah kaki terusik
Gelisah. Sudah waktunya kita pulang
Menata pekarangan rumah dengan cinta
Kita harus menggantikan warna hitam
Menjadi putih antar ke pintu surga
(mari jemput waktu lewat senyum di kening bulan)

Aceh-Padangpanjang, 2003-2005

ACEH
Karya : Ridwan Amran

Biru lautmu birunya hatiku
Di sana purnama terluka
Tentang keadilan yang terkubur

Dan cinta kasih yang terbujur
Berlumur darah
Kenangan apa yang akan kusematkan padamu
Seuntai puisi yang tak bergema?
Pada mayat-mayat tanpa kubur
Atau pengungsi yang terusir dari rumah
Atau harta benda yang porak poranda
Dalam maraknya resah di mulut senjata
Dalam maraknya fitnah di pelatuk senjata

Hukum apa yang ku undangkan padamu
Untuk menawarkan panas api
Untuk menyejukkan bumi-bumi
Untuk mengibarkan panji-panji damai
Agar nelayan berlayar di lautmu
Agar petani mencangkul di ladangmu
Agar pengungsi kembali ke rumah sendiri
Menyirami kasih sayang yang abadi

Hukum apa yang ku undangkan kepadamu
Andai bahasa telah mengering dalam kitab
Andai hati telah membeku tanpa peduli
Kemiskinan, kemelaratan, dan kesengsaraan
Yang memerihkan jiwa rakyat

Aceh, biru lautmu biru hatiku
Di sana purnama terluka

ACEH 1
(bagi yang hilang kehilanggan)

Karya: Sulaiman Juned

Sekejab larut di lembah-bukit memanjang
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Bukti cinta seorang hamba. Kherkhoef
Lorong panjang catatan sejarah  menari di pucuk
Kenangan. Gerimis manis mengurung perjalanan
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FATWA PENYAIR
Karya: T. Tjoet Soufjan

Terlalu sunyi jadi penyair
Seluruh kata terpantul dari sekali rasa
Kadang nada harus putus, pupus dan tandus
Kadang bicara ikut menangis
Lunturlah pupus muka enggan berkata

Terlalu sunyi dalam bersyair
Berkelana mencari nada dengan dada luka
Biasa terhempas, terkubur laju dengan irama
Berkeputihan mata, juga cari penawar
Tiada yang datang, tiada yang mau lagi

Di perlombaan ini, tertancap pedang
Satu-satunya guna tanda bagi orang-orang datang
Di depan tidak akan ada sebutir air
Cuma ada air mata pelepas dahaga, bawalah
Sehingga rintihan terputus di ujung tangis

Banda Aceh, 1993

LAGU KELU
Karya: Doel CP Allisah

Ketika malam mengurung rahasia
Dan pendar cahaya berakhir di teras senja
Engkaulah yang kembali dalam igauku
Jadi perih sembilu
Jadi kelu
Seketika itu jadi sejarah
Catatan kelam di masa lampau
Engkau membawaku dalam bimbang
Serbuk racun kegamangan

Ketika malam mengurung rahasia
Aku berlayar dalam pekat
Dalam purba waktu
Dosa mendera

Ketika malam mengurung rahasia
Kita hilang di dalam-Nya

Banda Aceh, 1998-2004
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MERAJUT HARAPAN
Karya: Basri Emka

Ketika ingin kurajut harapan
Terbentur tembok-tembok penghalang
Mengitari bukit
Di sekujur tubuh kota

Aku menggeliat dalam beku
Mengurai benang-benang kusut
Kutemui seberkas sinar
Menembus tembok-tembok tua

Dalam keangkuhan tembok tua
Seberkas sinar menembus beku
Cair dan leleh mengurai bentuk
Dalam nuansa warna

Kupahat mutiara kata di beku yang cair
Mengalir di wajah kota

Wajah ceria menguak bentuk
Bentuk yang lain lagi

Hongkong, 1999
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Kamboja di atas Tanah Rencong
Yassi Hernawati

Dengan bismillah,
Kurompak bayangan purnama
Diujung bibir takdir
Kurambati batu nisan tua
Dalam pusara tanah sumedangb
Tempat bersemayam raja-raja

Kutinggalkan tanah ini
Kususuri jejak dalam lekuk-lekuk malam
Diterpa deru angin perawan
Kusematkan rinduku pada aroma
Selanga yang menghiasi negeri
Tanah tempat aku dilahirkan

Masih ingin kutamatkan sepenggal kisah
Yang tak pernah selesai, wahai
Cerita penghianatan panglima laot
Atas negeri ini hingga aku tak dapat
Memeluk tanah pusaka  warisan indatu moyang

tetapi
Ketika ruhku menitisi bumi tanah rencong
Kucium hidangan amis darah di setiap sudut
Negeri mulai dari Perlak, Lhok Sukon, Matangkuli,
Bireun, Peudada, Tijue,Kutaraja, Lamno,
Meulaboh sampai ke kampungku
Tapi bukan darah para syuhada
Yang tercatat karena pengorbanan
Bukan pula darah pahlawan
yang menjemput mautnya demi negeri ini

Yang merebak adalah
Air mata darah rakyatku

Belum cukupkah rupanya kalian
Menyaksikan bocah-bocah
Menjahit duka atas kepergian ayahnya
Ketika langit menjelang subuh

Tak cukupkah kiranya kalian
Menyaksikan laut melakonkan
Opera mayat di pinggir jalan
Ketika  menghadap tuhan tak berpakaian
Tak puaskah rupanya  kalian
Dengan tuhan menggugat manusia

Oh, kukatakan padamu
Aku tak pernah mati
Masih kujaga tanah rencong ini
Hingga tuhan melipat langit di setiap negeri
Menggulung seluruh peraduan manusia
Dalam kubah waktu yang tak berbilang
Baru aku akan menjadi diriku sendiri
Untuk menghadap illahi rabbi

Mei, 2011
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ADA APA SAAT ITU
Karya: Audi Nugraha

Saat itu saja
Tenggelam dalam hitungan detik
Terseret arus dalam hitungan ombak
Tersangkut puing-puing beton retak

Saat itu saja
Tarikan panjang nafas hirup udara
Terbuka mata takjub terpana
Terdiam tapi teriak di dada

Saat  itu saja
Tampak daratan lenyap tenggelam lumpur hitam
Terapaung puing bongkahan sampah
Tersurut sangkut hanyut mayat-mayat

Saat itu saja
Terdengar sayup-sayup rintihan tangisan
Teriakan pun tiba-tiba penuhi senyap
Tangan-tangan menggapai atap-atap tertinggi

Saat itu saja
Tak percaya semua telah terjadi dalam sekejab
Tak menduga akan terjadi lagi atau ada apa  lagi
Tak disangka alam membuktikan amarahnya

Saat itu saja
Tampak orang-orang kehilangan segalanya
Tanpa arti bagi mereka kekayaan
Terlihat wajah-wajah hampa penuh Tanya

Saat itu saja
Terucap kalimat Laa Ilaha Illallah, Allahu Akbar
Terngiang pasrah, taubat, resah, kalut
Tersadar peristiwa maha dahsyat telah

Tidak saat itu saja

Manusia tetap ingat akan saat itu
Setiap saat pasti terjadi seperti saat itu
Karena saat itu adalah milik-Nya

Banda Aceh, 18 April 2005
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KOSONG
Karya : Wina. SW1

Telah kau menangkan waktu dari petaka
Yang menantangmu pagi itu
Sang Khalik kembalikan sisa usia
Dan, kau sesali takdir itu

Telah ia hembuskan hidup dan esok
Agar kau terus melangkah
Dan tahu memaknai hidup
Tapi kau tepiskan anugerah itu

Karena luka yang terus kau biarkan menganga
Sepi menikam merantaimu
Kehilangan merasuki urat nadimu
Beban dan duka menghantui langkahmu

Karena
Ketidakrelaan melepas yang ia titipkan sesaat  padamu

Tatap matamu tanpa cahaya
Rindukan kemarin ada di sini
Mimpikan mereka melangkah bersama

Suaramu terbenam dalam putaran hari
Mereka telah membawa pergi kata-kata
Dan tawa milikmu

Kau ciptakan batas, menepis bahagia
Yang Ia kirimkan buatmu

Sampai kapan kau biarkan
Amarah merajai hatimu
Suram memenjarakan harimu
Nelangsa mematikan hidupmu
Ketidakrelaan merenggut semua  mimpi
Dan cintaNya padamu

Tanpa sadar, kau hakimi Ia
Padahal Ia telah menganugerahkan yang tak ternilai
Bagimu
: Sebuah kesempatan

Kyoto, 14 Januari 2005
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Sampai kapan kau biarkan
Amarah merajai hatimu
Suram memenjarakan harimu
Nelangsa mematikan hidupmu
Ketidakrelaan merenggut semua  mimpi
Dan cintaNya padamu

Tanpa sadar, kau hakimi Ia
Padahal Ia telah menganugerahkan yang tak ternilai
Bagimu
: Sebuah kesempatan

Kyoto, 14 Januari 2005

KOSONG
Karya : Wina. SW1
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ALAMAT
Karya: Agusni AH

Setelah waktu mengalamatkan janji
Dalam sekejap memeluk bumi
Dengan penuh “kemurkaan” menghela nafas-nafas ini
Beterbangan
Dalam ketersengalan mengejar janji

Bukan, bukan, bukan “murka”
Kutak berani berikan stigma itu, apalagi harus mencap waktu
Bersalah

Namun, entah bagaimana cakrawala langit rayaku pun
Akhirnya
Berlinangan pilu
Kebasahan bak lautan pasang di pagi itu

Basah teramat basah melumuri nafas-nafas penuh ketergigilan
Membilur hingga menembus angkasa

Melambung dalam kebisuan beratusribu nyawa melayang-layang
Ternyata kebasahan tubuh tak lebih berarti dari nyawa-nyawa yang
terperi
Namun, lebih bermakna seketika menemui waktu nan berpelukan
Di sanalah bersua keabadian janji setelah sebelumnya berpisah dari
pertemuan kilat
Mengilas jumpa mengayut di ketiak Ahad pagi
Mendedangkan irama syahdu kematian berabad waktu

Sang Waktu pun berkata, “inilah waktu yang kutunggu-tunggu”
Seraya berujar, “mari berpelukan erat-erat hingga waktu tak terbatas”
Tangan-tangan gelombang menyeka air mata
Air mata pagi luruh bersama gelombang-gelombang raksasa

Wahai Pemberi kesempatan!
Adakah alamat bumi tak tersesat?

Bumiku yang ringkih tandus di tengah belantara

Dan, biarkanlah kami berlalu menghitung-hitung kina
Dari butiran-butiran biji yang terlanjur tersemaikan

Metafisikku, 26 Desember 2004
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MANTRA KEMATIAN
Karya: Herman RN

O, aku sudah melangkah ke masjid, gereja, pura, dan wihara
Tak kudapati sebuah pun kitab yang mendidik saling tusuk dan tembak
jua membunuh
Lalu kubalik lembaran qur’an, injil, taurat, dan zabur, yang katanya
menyimpan ajaran hidup dan ajaran mati
termasuk larangan bunuh diri
namun di kampungku masih ada dendang saling bunuh
pula bom yang meletus di dada sendiri

O, dengarlah mantraku

Hong kemba kusipak kusalah
Salahlah mata mengambil lihat
Salahlah hidung punya hidu
Salahlah mulut miliki ucap
Salah pula telinga mendengar mau

O, kutahu tangan terlalu pendek menjangkau pekat
Kaki menyendat saat mencari tuju
Kalbu yang mampu mereka tebak
Jika saling bunuh dilarang agama, saling tikam ditegah tuhan
Mengapa ada perang?
Jua bila bunuh diri tak ada perintah
mengapa pemuda dan gadis itu gantung diri?
Mengapa ada suara senapan?
Aku bertanya
Mengapa masih ada yang membuka pelatuk bom di perut sendiri?

Kudengar sahutan
“menghukum tersangka,”
Apakah hukum telah dibeli dari tuhan atau ajaran kematian salah
ditulis kitab-kitab
Atau Isa dan Muhammad lupa suatu ajaran
Bahwa maut kemutlakan tuhan?

O, inilah mantra itu

Mantra kematian tanpa isim zimat
sebab dari aku ajal dari tuhan
bersebabkan segala kematian
tertariklah nyawa dari regangnya
tercabutlah roh dari ghaibnya

Dan.. Tuhan
Izrail
Menganga
Subhanahuwata’ala di sini berada

Aceh, Jumat malam, 17 Juli 2008
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BAYANGKAN KITA JADI TUA
Karya: Rahmad Sanjaya

Bayangkan kita jadi tua
Seluruh kulit kita keriput dan pucat

Mata rabun tak berbinar
Rambut beruban, rontok helai demi helai

Gigi tanggal satu persatu
Di meja, makanan yang tersaji bukan lagi milik kita

Bayangkan kita jadi tua
Kita mulai sendiri dalam rumah yang sepi

Di tv sinetron remaja menjejali otak tua kita
Kisah cinta dan kasmaran yang tak sempat kita pikirkan sem sasa

muda
Menabjubkan atau mungkin saja kita akan muntah

Menyaksikan adegan-demi adegan yang di suguhkan sutradara

Bayangkan kita jadi tua
Orang-orang tak lagi berkunjung ke rumah

Orang-orang tak lagi punya kepentingan
Jabatan dan kuasa yang kita pegang dulu

Tenggelam bersama waktu
seiring keriput yang mulai menebal di kulit kita

Bayangkan kita jadi tua
Ketuaan yang mengelisahkan keluarga

Kata-kata yang manis tak lagi ada terdengar
Anak-anak kita tak lagi menjadi kebanggaan

Sahutan mereka kadang seperti sembilu
Yang berpendar menuai kepedihan hati

Namun kita cuma mengelus dada

Wahai, Bayangkan kita jadi tua

Diantara tubuh yang renta tak berguna

Penyakit yang akut
Dan seonggok penantian datangnya mati

Bayangkan kita jadi tua
Disaat masih menggenggam dunia.

Banda Aceh November 2007
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TARIAN BUMI
Karya: Yassi Hernawati

Bumi meringkih dalam usianya yang berbalut senja
Jejak para penghuni mengukir
tangan-tangan jail yang biadab

Gemericik degup jantung
denyut nadi,deru nafas,
memainkan melodi yang tak beraturan.
Mulai menghimpit dan menghempasnya hingga jauh

Namun,kita tak pernah sadar
telah mengusik tidurnya dan membuyarkan mimpi indahnya.
Kemudian ia pun murka dan
tak sadar mengancam jiwa kita
Padahal, dulu melodi kasihnya menghantar
tidur kita dalam malam yang panjang,
diantara diamnya yang membatu

Tanah kelahiran manusia kini berduka
karena tangan-tangan mungil kita yang nakal
Kita adalah manusia biadab
yang tak pernah sadar
Kita malah tersenyum miris
saat saudara-saudara kita meringkuk dalam riuh alam

Sadarkah kita saudaraku…
kita telah menikam belati tepat di dadanya
Hingga menoreh luka yang amat dalam
Belati itu telah mengoyak dan mencabik-cabik tubuhnya
Hingga isinya terburai tumpah ke daratan

Ahai…
Dengarlah…
Rentak tarian bumi
mulai didendangkan
Dengarlah,
Alunan musiknya terbang terbawa angin,

bisakah kita mendengarnya?

Apakah telinga kita begitu tuli
hingga tak mampu mendengar
nyanyian bumi?

Lihatlah...
Apakah mata kita telah buta
Hingga tak bisa melihat senyum dukanya yang beku?

Tunggu…!
Tarian itu kini mulaididendangkan disetiap negeri.
Lihatlah,
Aceh. Jogja, Sidoarjo, dan Situbondo pun ikut serta

Sampai kapan kita baru sadar
Untuk bisa membaca semua tanda-tanda alam.

Mungkin sampai tarian bumi
merenggut nyawa kita
dan melepaskannya dari tubuh

Banda Aceh, April 2009
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