
Puisi Damtoz Andreas 
 

 

 
 

Dunia Mondrian 
 

jebakan waktu yang perih menyumbat muara  

pada sungai labirin. ribuan jelata merangkaki  

payau: menuju warnawarna harapan.  

 

pintu mana yang berkarat engselnya?  

itu jebakan berikutnya, sebelum  

muara sungai terpatah.  

 

tinggal kaucari di mana gema itu pudar.  

tak ada mata air bagi sungai yang mati.  

juga ada suara pancuran.  

 

di ujung fatamorgana yang berkabut,  

ruangruang berwarna itu cuma jejak 

pengembara.  

 

2021 

 

 

Oratorial Dali 
 

jam mencair sebelum bukit ini gosong  

alam menggigil oleh rembulan yang membeku.  

pohon dan batu tumbuh di luar musim bahkan 

di luar katulistiwa. rumah di ujung bukit itu  

adalah janin gajah di rahim semut  

yang sungsang.  

 



langit tanpa warna menggurat luka sendiri.  

semesta menuliskan kalimat rahasia 

dan ribuan pembaca terdiam di gelap 

warna.  

 

mengapa kau tertegun oleh sihir kanvas  

sunyi itu? kau bahkan terdiam mati. sebelum 

semua yang beku itu hidup kembali.  
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Membaca Miro 
 

aku berjalan di sepanjang jalanan 

dengan warna kering yang menyiksa.  

rumahrumah waktu berkerumun 

di tepi batas, tanpa tugu dan nama kota.  

 

di kubangan masa yang keraskepala 

hanya kudapati pagar tanpa alamat,  

di dindingnya tertera puisi abadi.  

 

di sisi halaman tak ada apapun  

selain seonggok batu dan kaleng  

ikanasin. serakan bendabenda dan 

grafiti yang tak ingin bersanding 

dengan para pembual makna.  
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Kedaikopi Damien Hirst 
 

masih kumiliki pagi yang kontemporer 

di ruang tua ini. wine yang keras dan 

rambutmu yang hitam tergerai. mulutmu 

menyemburkan serpih salju dan kabut 

yang membangkitkan nafsu. matamu 

yang sayu mengerjap dengan sejuta  

salahsangka. 

 

masih kumiliki pagi yang tak membuatku 

kantuk yang ganjil. biarlah parfummu sewangi 

amis tengkorak Damien, dan kelangkangmu 



seangkuh metatubuh di lorong pencakarlangit itu.  

 

aku ingin  diam saja di bangku ini, sambil  

membayangkan bongkah permata  

yang tersembunyi di ceruk pantatmu.  
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Kata Sebisu Kala (buku puisi, yang sekaligus memenangkan kategori buku puisi terbaik 

Prasidatama, Balai Bahasa Jawa Tengah 2018), dan buku terbarunya  Ilusi-ilusi pada Sejuta 

Milyar Lembar Daun Lontar (buku sajak, 2020). mendirikan dan mengelola IndonesiaTera, 

Poplar_Inc., Penerbit Waktu, DuniaTera, Left Studio, Forum Kilometer Nol. dan pernah bekerja 

untuk TriBEE Press. *** 

 

Catatan Pengasuh  

 

 
Ons Untoro 

 

Damtoz memang sudah lama menulis puisi. Tahun 1980-an dia sudah, sebut saja, ikut 

berkompetisi dengan calon2 penyair pada masa itu. Tampaknya, tahun 1990-an asyik di dunia 

penerbitan, dan seolah seperti ‘lalai’ dengan puisi, meski tidak sepenuhnya melepaskan. Puisi2 

yang ditayang ini mengambil pilihan kata yang tak biasa, dan kemudian diletakkan di ruang 

imajinasi, sehingga sering mengejutkan bagi orang yang membacanya, sekaligus meraba-raba 

untuk mengenali. 

 Ia. Darmanto, seperti senang bermain-main dengan imajinasi, sehingga judul puisi yang 

dipilihnya mengajak ‘mengembara’ ke area yang belum dikenali, dan Darmanto mencoba 

mengenalkannya. Ruang imajinya kadang melompat, atau ‘kotemporer’ istilahnya, seolah seperti 

perpaduan kopi dan wine. Atau lukisan jam yang mencair. 

 Dalam berpuisi, Darmanto seperti nampak menikmati  sekaligus memainkan ruang-ruang 

imajinasi. 

 


