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Pengantar



Seperti sepotong kue kenari  

yang kutitipkan di saku bajumu, 

kutitipkanlah sepotong sajak di sampan nelayan 

biar ikut menyeberang lautan, 

menuju pulau yang selalu kurindukan

--TEMU SASTRAWAN INDONESIA 4, Ternate, Oktober 2011

Sepotong Sajakku di Ternate
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Beta nyanyikan lagu laut di Ternate -- Untuk dikenang angin -- Saat perahu bertaut 
rindu--Melayarkan sepotong hati -- Untuk sitorang yang terpaut debur ombak --         

Nun jauh dari arah mata angin selatan

 --Laut di Ternate, TEMU SASTRAWAN INDONESIA 4, Oktober 2011 

Nyanyian Beta



Diganggu Kenangan

mata enggan terpejam
diganggu tuturan cerita-cerita 

yang berlarian sepanjang ingatan
tentang laut berwarna biru dan abu-abu
juga ragam warna jingga di langit Ternate 

sepintas ada tercium aroma guraka 
yang diseduh di pelabuhan kecil Tidore
ditemani rasa desir angin di buritan 

yang memeluk tawa para pujangga nusantara

 
----TEMU SASTRAWAN INDONESIA 4-Ternate, Oktober 2011



Lelaki Pantai
Lelaki pantai

 
Legam terbakar matahari

 
Ada aroma laut dari jiwanya yang tersenyum biru

 
Pantulkan selarik warna cerita langit

 
Legenda yang terpikat angin Timur Tidore

 
 

-- Oktober 2011--Tidore



Semburat Jingga di Pantai Kastela

pada senja yang abu-abu
 

ada semburat jingga
 

di pantai Kastela
 

debur ombak sampaikan cerita 
 

tentang pusaka yang indah permai
 

di antara jiwa-jiwa langit,
 

jua dalam setarikan napas tanah pertiwi
 

--27 Oktober 2011- Pantai Kastela, Ternate





Farewell
Dalam doa-doa dan setangkup bunga

Berteman secangkir teh panas penawar rasa
Sekelebat

Menyelubungi jiwa
Tak berjejak

Kukalungkan selendang berwarna
Pada udara yang mengambang

Di sudut-sudut mata
Yang enggan bertatapan

Melepas satu nama yang terbalut kenangan

--Ubud, Oktober 2008 



Dalam Hujan dan Rindu,  

Berurai di Secangkir            
Cokelat Rempah

--Bandung, 14 November 2008--

Kuhirup aroma secangkir cokelat rempah ...

d a l a m

Irama hujan ... 

yang jatuh tersungkur ke tanah ...

Suaranya mengirimku pada ingatan tentang suatu tempat yang 

yang tak terlupakan. 

--Ubud, 12 Oktober 2008--

Dalam hujan deras, suasananya menjebakku dalam sunyi yang 

mengigil. Membelengguku pada rasa sendiri yang hampa. 

Hingga ...

jiwaku berkata, "Tak kan kupilih jalan hidup sendiri. Kan 

kurengkuh banyak kawan ..."

"Oh, kapankah esok datang membawa sejuta harapan?"
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--Ubud, 13-19 Oktober 2008--

Matahari mulai menghangat. 

Lewat celah bulir-bulir padi, sinarnya memberikan kabar ...

"Gugunungan mulai digerakan!!!"

Berdatangan l a h:

C E R I T A 

dan 

K A W A N 

Satu-satu 

tertuliskan

Jalan hidup 

y a n g 

mengikat 

jiwa-jiwa yang hilang

kau dan aku

aku dan kau

kau dan dia

dia dan kau

dia dan dia

dia, dia, dan dia



dia, dia, dan aku juga dia, ada kau l a h di sana 

akhirnya ...

adalah 

K I T A ...

bersama tak berdaya 

bersama melepas hampa

bersama tertawa

bersama bahagia

Berujung 

--terbungkus irama dansa dan hujan deras di Antonio Blanco-- 

--Bandung, 14 November 2008--

Di sini pun ...

Irama hujan masih ada, 

membujukku 

Menilai rasa yang bergayut di palung jiwa terdalam. 

Tak terdefinisikan ... 

Betapa kuatnya. 

Padahal, semua sudah berlalu. 

Namun bayang-bayangnya selalu menghantuiku. 

Aku coba berlari dengan hari-hari yang jemu dan dingin. 

Hanya tangis yang ada. 



"Sederhana saja," kataku sambil mereguk secangkir cokelat 

rempah dan menatap bayanganmu.

"Jangan memintaku untuk terbangun dari mimpi ini. 

Biarkan aku terhanyut bersama semua tawa 

yang selalu berderai di antara kita." 

...itu saja ...





Mantra Cinta
Tarian, nyanyian, kamboja, dan doa-doa bertaburan di angkasa bersama 

udara. Sesosok bayangan menatap takjub pada semua keajaiban itu. 
Diambilnya sejumput impian di langit. Matanya terpejam dan terucaplah 

mantra dalam lirih kata, “Cinta … oh cinta … oh cinta ….                
Datanglah bersama damai!”

 Seketika, langit pun berpijar. Cahaya jingga menyelimuti hangat jiwanya pun 
jiwa-jiwa di sekitarnya. Direntangkannya tangan, memasung diri dalam warna 

dunia. Tubuhnya diputar lagi lebih lembut seiring bunyi gamelan yang 
ditabuh dewa-dewi. Satu dua tiga putaran, sesekali langkahnya menyalip 

waktu.
 

 Tiba-tiba, kabut tipis membiaskan pandangan. Bayangan itu tersentak diam. 
Ditatapnya sekeliling.

 
 “Ah, ternyata aku tersesat di belantara kehidupan.”

 
 Dicarinya jalan pulang. Namun semua terhalang. Oh, bagaimana           

menepis kabut itu? pikirnya.
 

 Dia kantongi saja sang kabut ke dalam dada. Namun, kabut itu tidak jua 
habis. Dipejamkan matanya lagi, menarik rasa pada inti bumi. Diputarnya 
kembali tubuhnya. Kali ini, diajaknya serta sang kabut tipis itu berputar 

bersama para penari, nyanyian, kamboja, dan doa-doa hingga menjelma 
menjadi sang pecinta. 

 





Mulih

genap
pada

kedelapan ratus senja
kukembalikan lagi

jejak langkah
yang pernah kucuri

dari ruang dan waktu
kepada desa ini,

desa bertuah
 

seketika
terhela rasa

dalam
segenggam doa

dan kelopak kamboja
yang bertaburan

di langit
seirama tarian hujan

menapak
pada undakan tangga pura

dan lukisan jiwa perempuan desa. 
 

--Ubud, Januari 2011--





Bayangan

 Senja dan bulatan merah. Perpaduan sempurna di antara ilalang dan 
perempuan senja yang memeluk rindu di matanya. Waktu pun menerobos 

masuk ke dalam jiwanya bersamaan udara yang dia hirup perlahan. 
Membawanya pada ratusan senja silam...

 
 Tubuhnya yang berbalut kain panjang dan kebaya itu melompat-lompat 

ke udara. Seperti tarian kijang. Tangannya menjulur hendak meraih 
sekuntum kembang kamboja yang terjepit di antara ranting-ranting. 

Sekerlipan waktu, bunga itu sudah ada dalam genggamannya. 

 Dia pun bersimpuh di atas tanah. Bibirnya tersenyum pada kelopak-
kelopak yang bermekaran. Ditangkupkan kedua tangannya. Matanya 
terpejam, seakan-akan ingin menghentikan seluruh gerak bayangan 

dalam pikirannya. Kecuali satu! Bayangan yang senantiasa ikut mengalir 
dalam setiap tarikan napasnya.

 
 

--Ubud, Januari 2011--



Perempuan yang Tersesat Rindu 

antara Rotterdam dan Losari 

 

 



 Ada selarik rindu 

yang mengetuk-ngetuk jiwa perempuan itu
 

Antara langkah kaki di benteng Rotterdam 

hingga rasa desir angin di Losari
 

Oooh, kemana jua perahunya dilayarkan 

saat tanjung mulai riuh
 

Juga tatkala riak air menjingga
 

Dan senja pun ikut menyapu langit 

dengan lukisan keemasan
 

Ah, harinya pun tiba-tiba jatuh terapung 

pada satu cerita
 

Yang terdampar dalam secawan teh, 

penawar rasa tak berkesudahan
 
 

--Makasar, 12 Juni 2011



Matahari merah menyala pulang ke pulau terapung
 

Meninggalkan rindu pada ribuan pasang mata 
yang mengantarnya pergi

 
Warna jingga pun menoreh jejak pada riak air laut

 
Menjadi permadani laju 

perahu-perahu pinisi masa silam
 

Menuju tanjung harapan, Losari ...

--Makasar, 12 Juni 2011 

Sekeping Senja di Losari 



Menapaki Jejak Langkah                                    

Pada 4 Bastion Benteng Rotterdam

Di sudut-sudut benteng Rotterdam
 

Pusaran waktu lindungi seluruh pusaka jiwa
 

Dari rasa dan warna usia matahari
 

Tak risaukan detak yang berlalu
 

Para pujangga menjaganya pada 4 bastion 
agar kilau tak kian memudar

 
Juga ribuan mata mimpi para pemuda,

 
 awasi gelagat pengintai 

yang hendak merenggut La Galigo
 

Sedari jutaan senja silam ...
 
  

--Makasar, 12 Juni 2011--



Fiesta Ribuan Makna di Desa Nelayan Galesong

Terik cahaya keemasan matahari menyelimuti jiwa-jiwa kata
Nyanyian kanak-kanak berselimutkan pasir pantai

Merdu menyambut ribuan harapan
Sejenak, tersihir nikmatnya sajian ikan merah dan sambal mangga

Berebut rasa di antara warna-warni cerita dari aneka budaya
Tabur suka cita hiasi rumah-rumah panggung dan riak laut biru

Di desa Nelayan Galesong dalam fiesta ribuan makna
Ada senyuman dan keramahan sejati manusia 

dari berbagai belahan dunia

--Makasar International Writer Festival, 14 Juni 2011
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