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Merpati Lepas 
 

merpati lepas ke langit 

sayapnya yang basah  

bagai gerimis kurasa  

saat mengenai wajahku 

 

pagi. tak perlu kautanya 

apakah masih ada embun 

karena yang ada ialah  

bekas hujan semalam 

 

      sesaat. mencumbui dedaun, 

 

                            sebelum akhirnya runtuh: 

ia rapuh oleh waktu, karena matahari  

tidak mau dihalangi. sebuah perjalanan 

yang telah diatur waktu dan alamat 

 

kapan dan di mana harus sudah. tanpa  

rumah, namun mesti berhenti untuk 

merapikan angkaangka dan waktu  

                                      terbang 

                      biarpun berulang 
 

Jangan Cemas Sayang  
 

jika pisaumu tak lagi bisa 

                 

karena kau masih ada kain melilit 



tubuhmu; lemparkan ke air dalam 

   sebab di air saja tubuh yang kecil 

akan hidup dan memainkan maut? 

 

   kainmu bisa kau tebar ke ladang, 

burungburung kecil riang bermain  

ia lupakan kematian, sebab tahu 

hidupnya untuk meriuhkan pagi 

 

   maka hapus gundah 

 tepuk: hola! 

 

 

 

 

Membakar Kayu 
 

ia mengira seseorang akan memanggul 

kayukayu dari kebun, lalu dibakarnya 

seperti membakar tubuh. api menyalanyala 

dan segala bernama kasih dan rindu jadi abu 

 

siapa yang akan menghidupkan lagi? 

 

isa dulu sekali bisa menyawakan burung 

di depan orangorang. lalu luluh hatinya 

dan meminta Tuhan memberi cinta-Nya 

 

kini cinta akan kekal meski hidup bebal 

 

cinta pula merawat pikiran sehat 

dan hati agar tak pernah sekarat! 
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Catatan 

 

Cinta, kecemasan dan harapan tak bisa lepas dari kehidupan. Tak harus ketiganya, 

secara bersamaan mengisi kehidupan, bahkan seringkali ketiganya bergantian, atau bertukar 

tempat. Untuk menyebutkan salah satu kata dari ketiganya, tidak harus verbal, tetapi bisa 

mengambil metafor. Ketiga puisi karya Isbedy Stiawan, yang dikenal sebagai Paus Sastra 

Lampung, mengeksplorasi tiga kata tersebut dengan indah dan puitis, beberapa di antara 

menggunakan metafor, misalnya merpati, isa, kayu dan lainnya. Namun, ada juga dia mencari 

sinomimnya, misalnya sayang. Ketiga kata itu tak bisa lepas dari akhir kehidupan, yakni 

kematian, dan Isbendy menyebutkannya. 

Sebagai penyair, yang sudah lama menulis puisi, Isbedy, diksi2nya seperti mengalir, 

seolah seperti mata air. Ia selalu hadir dengan puisi yang menyajikan kisah yang beragam. Tiga 

puisi ini di antaranya. Selamat menikmati puisi karya Isbedy Stiawan, Paus Sastra Lampung, 

 

 

 

 


