
Percakapan Terakhir 

 
Pada embun musim yang telah terlipat dulu titipkan ,percakapan kita. Percakapan 

terakhir.  

Tentang rumah petapa,yang sering ingin kau masuki setiap masa,kau ingat khan, 

 

ketika subuh   melesat ke udara dan membuka belengggu   mengikat .kau ingat bunga  

masih selalu mekar meski kau   amat sangat membencinya.dan kita  kembali   di  

ujung    hari   matamu   masih   takjub .   

sayap-sayap  masih   berfungsi  bagai  abad-abad lalu    terlipat   dalam tumpukan     

baju-baju    di   almari.  

Dan ibu-ibu kita yang   tak pernah   usai menyembunyikan titik embun   di    retinanya 

karena ingin bapak-bapak  kita  senyum.ingatkah  kau  

 

kau     tidak     serta merta, kau    tak perlu  siapkan   bunga sebab  esok pun  akan kita   

buang buket-buket bunga   yang    kita   pesan  ke air selokan atau    hanyut    di     

debu    beterbangan.  

 

ah….ketakjubanmu    menelan  malam, 

sebab   bintang   timur    tiba  di ujung   barat  daya,kau   lewati   dengan   

apa,bagaimana  tak sampai. Pesan-pesan.  

 

bukan  hanya   bicara      tentang   kota sepi  atau  srigala yang berkedok domba,kau   

pun   apa adanya    seseorang  menyelinapkan mimpi itu      di  retinamu   berharap 

suatu     saat    aku    masih   menemukan      benar  dalam lipatan   masa itu  setelah    

tengkar   dan   berujung  di kematianmu   . 

sungguh  kita   tak bisa memilih kisah   sendiri, 

 

masih menemukan   pintu   dan    jendela   yang     masih    terbuka, ,yang    begitu    

bebas    memasuki  menjumputi bintang-bintang    jatuh    tanpa   ada     yang 

melarangnya.bulumata telah kaku karena menyerah    tak  sanggup lagi menjadi 

karang  pada   sebuah    badai 
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angin darat, mendarat . melumat semua yang bergerak. Jangankan hanya sehelai daun 

berguguran dihempaskan.bahkan kaki pohon pun tumbang . 

Dihantui wajah tanpa rupa bergentayangan dimana mana. Orang orang berdiam di 

rumah. Sambil sesekali cari hiburan. Masih asyik tik tokan. atau melihat video lucu. 

Untuk mengurangi rasa takut.  

Kemarau masih panjang menanti hujan . Angin ngebut di jalanan.langit berselimut 

tebal hawa dingin membuat ngilu tulang . 

" Percakapan berakhir ".Nomor gawai hilang tak tersimpan . Tak ada lagi keyakinan , 

almanak telah tanggal.  



Tak ada yang abadi di atas bumi .tak ada sempurna di bawah langit. Di atas langit 

masih ada langit . 

 

Dari masa asal kembali asal . Betapa pendek urat dan jengkal nafas.orang orang 

mencari udara. Tak bisa merasa. Mati rasa. Mati bau . Mencoba mengembalikan 

penciuman yang hilang. 

Daun yang tanggal tak bisa kembali. Karena takkan lagi lewat kereta kedua kali.  
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Seorang Perempuan dan Pelajaran Biologi  
 

Ia, perempuan itu tidur bertahun tahun di atas daun keladi. Serupa duyung yang jauh.  

dari lautan yang berpantai batu. Matanya mengerjap- ngerjab dan terkadang ada 

camar yang tersangkut di bulu matanya. 

 

Perempuan , itu berumah di daun keladi. Tubuhnya licin penuh air serupa kulit 

duyung. Terkadang jalanya terhuyung-huyung karena kelebihan sanjung. 

 

Oh …ia mimpi dan tidur bertahun tahun di atas daun keladi . bibirnya merah 

strobery , sering membuat kumbang terpeleset di sana.  

 

“Oh mari ke kebun kita belajar biologi ?” pintanya  

Sambil berperibahasa menunjukkan aneka keladi koleksinya. Dan ia tidur bertahun-

tahun di atas daun keladi itu . 
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Sus S. Hardjono  lahir  5 Nopember l969 di Sragen.Tahun 1990 an - Aktif menulis 

puisi, cerpen dan geguritan dan novel sejak masih menjadi mahasiswa, serta 

mempublikasikannya di berbagai media massa yang terbit di Yogyakarta dan Jawa 

Tengah. Waktu itu Ia juga sempat bergabung dalam Kelompok Teater Peron FKIP. 

Pernah aktif di majalah kampus Motivasi. Ia aktif di berbagai komunitas di Sragen . 

APPS (Aliansi Peduli Perempuan Sukowati ) , di YIS Solo (Yayasan Indonesia 

Seejahtera) , aktif di Yayasan Darmakumara Solo (Yayasan Pengembangan dan 

Pelestarian Kebudayaan Jawa ), aktif di KPPS, Mansaceria , Teater Gatra , dll. Dan ia 

sekarang mengelola majalah pendidikan dan aktif sebagai wartawan pendidikan di 

Kemenag (Kankemenag Sragen dan Kanwil Jateng). Novel perdananya Sekar Jagat dan 

sekarang menulis novel keduanya yang berjudul Pengakuan Mendut. Dan novel 

Ketiganya Surga Yang Hilang. Novel keempat Bumi Hangus (2018). 

 

Tahun 2017 mendapat penghargaan Pendidik Peduli Bahasa dan Sastra dari Balai 

Bahasa Jateng .Tahun 2019 menjadi Tim Fasilitator Bahasa dan Sastra Tk Jawa Tengah . 

Tahun 2020 mendapatkan penghargaan Prasidatama dari Balai Bahasa Jawa Tengah. 

Kini, ia mengelola RSS di Sragen , Jl, Raya Batu Jamus Km 8 Mojokerto Kedawung 

Sragen.Mengajar di MAN I Sragen Jl. Irian No 5 Nglorog Sragen.HP 08314 1922 

687  .Email : susilaning87@yahoo,com.Fb Sus S. Hardjono dan Rumah Sastra Sragen. 

 

 

Catatan 

 

 Sus, demikian dia biasa dipanggil, biasanya menulis puisi lirik. Banyak puisi 

lirik yang dia publikasikan di sejumlah media, termasuk dalam antologi puisi bersama. 

Tapi kali ini dia mengirimkan puisinya yang bersifat naratif. Kalimatnya panjang-

panjang dan tidak perlu menjaga rima. Karena puisi naratif, seolah seperti sedang 

berkisah. Tetapi tema yang disajikan sama, menyangkut kekawatiran, kecemasan, 

kenangan, bahkan kematian.  

 Tiga puisi yang ditampilkan ini berada dalam suasana tema seperti disebut di 

atas, dan seringkali imajinasinya mengejutkan. Pilihan kata yang dituliskan, jenis 

pilihan kata yang pernah dikenal, baik dalam puisi maupun dalam dongeng, 



seperti ’tidur bertahun-tahun’ atau duyung. Judul puisi yang dipilih mudah dikenali oleh 

pembaca, dan ketika mengikuti puisinya seperti  diajak memasuki ruang imajinasinya. 

 Semoga Sus tak lelah menulis puisi. 

 

 


