
Puisi Hafney Maulana 

 

Keranda 

sebuah  keranda 

tergesa-gesa 

meninggalkan jejak bayangannya 

 

sebuah  keranda 

menaburkan  doa  

setelah menyapa bocah-bocah di sudut kota 

 

sebuah  keranda 

membungkus senja merah saga 

dari sajak-sajak duka 

 

sebuah keranda 

mengetuk rumah-rumah kita 

memberi  hadiah  sekuntum bunga 

 

sebuah keranda 

tertunduk  di pusara 

diam dalam diam, sungai air mata 

 

2021 

 

 

Termangu di Cermin Waktu 

 
melihat bayanganku, 

termangu di  

cermin waktu 

 

terkenang  masa kanak-kanak 

mandi hujan, berlari dari 

tiang ke tiang 

 

melintas selintas 

bagai kereta di 

stasiun dan rel 

 

 



hanya bayanganku,  

di cermin waktu, termangu 

diam menatap wajahku  

 

2020 

 

 

 

Kubangun Rumah dari Batu-Batu 
 

 
kubangun rumah dari batu-batu 

tak habis-habis doa 

bagai pelangi dalam 

bingkai warna, kuhela waktu berganti 

 

kubangun rumah dari batu-batu 

menggaris batu, menggenggam batu 

mengubur batu dalam batu-batumu 

 

kubangun rumah dari batu-batu 

napasku batu, tanganku batu 

menggapai lambai tak dimana pun 

mihrab padamu 

 

2021 

 

 

 

 

Aku Pergi 
 

“aku pergi,” 

katamu berbisik padaku 

 

langkah kakimu, kapas 

pada kedua pundakku 

 

embun menetes di pipi 

kau tepis jarak dan waktu 

 

aroma melati 

menebar pada tali kecapi 

 

2020 



 

 

 
 

Hafney Maulana, lahir di Sungai Luar, Kab. Indragiri Hilir, Riau. Karya puisinya  telah dimuat 
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Catatan 4 Puisi Hafney Maulana    

 

Ons Untoro,  Pengasuh Rubrik Puisi   

 Hafney Maulana, yang tinggal di Indragiri Hilir, Riau, memang aktif menulis puisi. 

Selain puisi-puisinya dikirimkan di media lokal dan nasional, juga dikirimkan ke media on line. 

Ia juga sering mengikuti antologi puisi berama penyair-penyair dari berbagai kota di Indonesia, 

yang dikuratori oleh penyair lain. Dari beberapa media on line yang memberi ruang puisi, salah 

satunya sanggaragam.org puisi Hafney nagkring di sini. 4 puisi yang ditayang ini  hadir dalam 



suasana sendu, ada duka di sana, namun ada juga kenangan. Hampir-hampir  tak ada kecemasan 

di sana. Mungkin Hafney mampu mengatasi kecemasan, meski duka melingkarinya. Saat 

ditinggal pergipun, Hafney masih bisa mencium „aroma melati‟  yang „menebar di tali kecapi‟. 

Karena pergi dalam konteks ini hanya berpisah, sehingga tidak merasa kehilangan, hanya ada 

„jarak‟ dan „waktu‟. 

 Hal yang biasa sering ditemukan puisi dalam suasana seperti itu. Penyair, seolah mudah 

sekali „ditawan‟ suasana duka, rindu, sedih, dan dalam suasana seperti itu ia menulis puisi.  

Pilihan kata yang diambil, membuat suasana seperti „membeku‟ dalam puisi, termasuk 4 puisi 

karya Hafney Maulana ini. Puisi seperti itu seringkali bisa membuat pembacanya terharu atau 

sengaja ingin menyentuh daya haru pembacanya, seperti kisah-kisah sinetron yang bertebaran di 

televisi. 

 Suasana seperti yang ditulis Hafney merupakan pengalaman personal, dan setiap orang 

bisa mengalami suasana yang sama, meskipun tensi dan kualitasnya bisa berbeda-beda. 

Seringkali ditemukan, penyair menulis puisi berangkat dari pengalaman personal, dan 

pengalaman itu dibagikan kepada orang lain melalui puisi. Setiap penyair memiliki pilihan kata 

yang berbeda, sehingga pengalaman personal, seolah juga menjadi pengalaman orang lain,  Yang 

perlu diperhatikan, agar bagaimana puisi tidak jatuh menjadi sejenis curhat (curahan hati).. 

Karena itu pengalaman personal perlu diendapkan dulu. Tidak perlu tergesa ditulis menjadi puisi. 

 

 


