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Musafir dan tongkatnya 

 

Jalan-jalan terasa lekat  

Mencintainya dengan dada yang lengang 

Salat di atas daun pisang 

Puasa pada sepasang hari terlarang 

 

Mengapa mereka sering terperangkap dalam pukat  

                                                                     Kejemawaan  

                                                          Merengkuh izah tanpa membunuh congkah 

Serupa tongkat yang bersandar pada tuannya? 

 

Ia memang berjalan pada karpet ilahi 

Memangkukan tubuhnya pada serambi pohon kehidupan 

Dalam segala pencarian. 

Ia memang lebih memilih ibu daripada kertas 

Sebab ibu meminta tinta untuk menuliskan doa 

Pada pintu-pintu langit. 

 

(2020) 

 

Akulah Suluhmu 

/1/ 

Aku terdampar pada lautan puisi 

Ku susuri bibirnya 

Tak kutemukan tanda-tandanya 

Seketika, roh puisi merasuk dalam hening  

Mencabik luka yang kian menganga 

Meruwat segala aksara 

 



/2/ 

Akulah lakonnya 

Sedang lokan-lokan menyambutku penuh sorai  

Dan aku dipilih puisi untukku sirami 

Jiwa-jiwa yang papa 

Menyala dengan bersumbu  

Sebuah nama 

Aku adalah suluhmu  

Yang menerangi disaat kau tersesat 

 

/3/     

Dan kujaga meski sudahku duga semuanya 

Akan sirna 

Dan menuntunya tuk kembali  

Kepada rumah-rumah kecilku 

 

Yogyakarta, 13/03/2020 

 

 

 

Silsilah luka 

 

Kesedihan mengintipku dari balik jendela 

Seperti seringai serigala yang siap menerka 

Kaulah raungan itu 

Merapal doa silsilah luka 

dari derai sampai melerai segala duka 

  

kecupan terakhirmu seperti api  

selalu menyala meski dibabat sepi 

mencoba pulih dari catatan pilu   

merapal doa silsilah duka 

meneguk asa 

ribang dikala purna 

mengetuk-ngetuk pintu kesdihan  

 

malam ini, lamunan air berakhir 

mengalir hingga ke hilir 

berhenti pada pertemuan terkabulkan 

menjemput air mata 

selepas kedipan bintang 

nyalang terjaga 

menutup seribu pintu disegala pinta 

 

(2020) 
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Catatan Pengasuh Rubrik 

 

 
Ons Untoro 

 

 Syamsul Bahri seperti sedang merenungkan jalan hidupnya. Usianya yang masih muda, 

26 tahun, meninggalkan kampung halaman, dan juga meninggalkan orang tuanya untuk 

menempuh jalan hidupnya. Pendidikan yang dijalani sudah selesai, dan mungkin itu menjadi 

‘tongkatnya’. Jalan yang ia tempuh, seolah seperti musafir. Tetapi sebagai anak, dia tak bisa 

melupakan ibunya, dan sebagaimana ibu pada umumnya, selalu ‘menuliskan doa untuk 

anaknya’. 

 Jalan yang dia tempuh, agaknya bukan hanya untuknya, tetapi uga untuk orang lain, bisa 

juga keluarganya.  Maka, ia membayangkan dirinya seperti suluh, yang memberi harapan bagi 

orang lain. 

 Luka, yang mungkin dia alami, tidak pernah lepas dari masa lalu. Karena itu, ia melihat 

adanya silsilah dalam luka, dan mungkin terulang dari kisah masa lalu. Namun dia mencoba 

menolak kisah masa lalu itu, sehingga ia merasa perlu ‘Menutup seribu pintu disegala pinta’. 

 Syamsul Bahri dalam 3 puisinya menuliskan soal cinta, luka dan harapan, yang mungkin 

ditemui dalam perjalanan hidupnya. 


